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 فهم المنطوق  الميدان

 فهم المنطوق النشاط

 هدية النخلة    الموضوع

 د45 المدة

 01 الحصة

 
الكفاءة 

 الختامية

يفهم خطابات منطوقة مختلفة األنماط، ال 
 سيما النمط الوصفي ويتجاوب معها.

 اتمركب

 الكفاءة

 *يردّ استجابة لما يسمع
* يتفاعل مع النّص المنطوق   

 يحلّل معالم الوضعية التواصلية*
*   يقيّم مضمون النّص المنطوق

مؤشرات 

 الكفاءة

على اهتمامه لما يسمع،  يتصرّف بكيفية تدلّ 
يحّدد موضوع الوصف وعناصره، يستخدم 

 الروابط اللغوية المناسبة للوصف

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

 يجيب عن األسئلة 

 تقديم الوضعية االنطالقية األم -

-  

مرحلة 

 االنطالق

يستمع إلى النص 
 ويبدي اهتماما

 
 

يجيب بجمل 
رجم بسيطة تت

المعنى العام 
 للنص

 
يعيد بناء أحداث 
 النص المنطوق

من طرف المعلم وأثناء ذلك يجب التواصل ( هدية النخلة)قراء النص المنطوق 
الحس حركي والقرائن اللغوية. باألداءالبصري بينه وبين متعلميه مع االستعانة   

62الدليل ص  
 النص المنطوق.

 
 فهم المنطوق:

 ؟   ما أنفع شيء في النخلة -
 سعره معقول. –متوفر  –التمر في متناول الجميع ألنه :نادر  -
 ما هي فوائد التمور؟ -
 صف مذاق أحد التمور . -
 اذكر أنواع التمور ،أي نوع تفضل   ؟ -
 اختر عنوانا أخر للنص. -

  
 

مرحلة بناء 

 التعلمات

أفكار جديدة  بناء

ورد في  تدعم ما

 النص المنطوق

 تقويم اإلنجاز.

 

.رأشاهد و أعب  

 

 

للتمر أثر طيب في حياة نبينا عليه الصالة 

 و السالم 

 كيف كان يتناوله ؟

) يمكن تفويج التالميذ(   

 

 

التدريب 

رواالستثما  
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 .ويتعبير شف الميدان

 تعبير شفوي)أستعمل الصيغ( النشاط

 صيغة التفضيل   العنوان

 45 المدة

 02 الحصة

 
الكفاءة 

 الختامية

يصف شيئا انطالقا من سندات متنوعـة في وضعيات 
 تواصلية دالّة.

 اتمركب

 الكفاءة

 يتواصل مع الغير 
 يفهم حديثه

 يقدم ذاته ويعبر عنها
مؤشرات 

 الكفاءة

مة .يعبر بلغة سلي  -  
يتقـيّد بالموضوع.  -يستخدم القرائن المناسبة للوصف -

يوظّف الروابط توظيفا  -يحترم خطاطة النمط الوصفي
و يستعمل  سليما يعبّر عن رأيه في  الموصوف

 صيغة التفضيل في وضعيات دالة.

 

 

 

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يتذكر مضمون النص 

 المنطوق.

 ب عن األسئلة.يجي

 

 (هدية نخلة   )العودة إلى النص المنطوق

 يطرح المعلم أسئلة حول المعنى العام للنص المنطوق.

-  

 مرحلة االنطالق

يجيب عن األسئلة، 

يكتشف الصيغ 

 ويوظفها.

 

 المرحلة األولى

 بناء الجمل المحتوية على الصيغ المستهدفة بطرح األسئلة .

 

 ثمارها . ما فيها أفيدالنخلة مفيدة و  -
 أنواع الفاكهة. ألذاألطعمة و  أطيبتمرها من  -
 الفواكه احتواء على السكريات. أكثرالتمور  -

 المرحلة الثانية.

 

 الكلمات الملونة الحظ  -
 ما نوعها ؟ على ماذا تدل ؟ -

 

 المرحلة الثالثة.

 عن الصور .صيغة التفضيل   عبر باستعمال -

    

الخنفساء أكبر 
 من النمل 

ق المتساب
األول أسرع 

من المتسابق 
 الثاني 

األسد 
أقوى من  

 الذئب.

البحر أوسع 
 من الوادي

 

 مرحلة بناء التعلمات

يتدرب على 

استعمال الصيغ في 

وضعيات مشابهة 

ويستثمرها في 

 وضعيات جديدة.

 

 

 

 صيغة التفضيل .كون جمال  أخرى باستعمال 

 

 

 التدريب واالستثمار
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 .تعبير شفوي الميدان
 إنتاج شفوي  النشاط
 حوار بين الخضر و الفواكه.  العنوان 

 د45 المدة
 03 الحصة

  

 
الكفاءة 

 الختامية
يصف شيئا انطالقا من سندات متنوعـة في 

 وضعيات تواصلية دالّة.
 اتمركب

 الكفاءة
 يتواصل مع الغير 

 يفهم حديثه
 يقدم ذاته ويعبر عنها

مؤشرات 
 الكفاءة

 يعبر بلغة سليمة .  -
يتقـيّد  -يستخدم القرائن المناسبة للوصف -

يوظّف  -حترم خطاطة النمط الوصفييبالموضوع. 
الروابط توظيفا سليما يعبّر عن رأيه في  

 الموصوف

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

 

يعدد أنواع الفواكه 

 التي تفضلها.

 

 ماهي أنواع الفواكه التي تفضلها  ؟  -
مرحلة 

 االنطالق

 يعبر معتمدا على

 الصور 

 

-  

 الحوار المحتمل : -

-  

 التفاح: ..................... -

 البصل:..................... -

 ..............التفاح: ........ -

 البصل:...................... -

 

مرحلة بناء 

 التعلمات

 

يتحدث عن نوع 

 الطاقة .

 

 

 

 تخيل حوارا أخر بين فاكتهين .  -
 
 
 
 

 التدريب و

 االستثمار
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 فهم المكتوب الميدان
 قراءة )أداء+فهم(  النشاط
   قصة زيتونة  العنوان

 د45 المدة
 4 الحصة

 
الكفاءة 

 الختامية
يقرأ نصوصا مختلفـة األنماط، مع التركيز على النمط 

الوصفي، تتكـوّن من ثمانين إلى مائة وعشرين 
 كلمة أغلبها مشكـولة، قراءة سليمة ويفهمها.

 اتبمرك
 الكفاءة

ويعيد بناء المعلومات الواردة في   *يفهم ما يقرأ
 النص المكتوب

 *يستعمل المعلومات الواردة في النص المكتوب
يقيّم مضمون النص *يستعمل إستراتيجية القراءة و 

 .المكتوب
مؤشرات 

 الكفاءة
يحترم شروط القراءة وعالمات الوقف، يعبّر عن فهمه 

 غيره، ويختار من متعدد. عن وصفيلمعاني النّص. ال

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يجيب عن  
 األسئلة 

 (   هدية نخلة )العودة إلى النص المنطوق
 يطرح المعلم أسئلة حول المعنى العام للنص المنطوق.

 

مرحلة 
 االنطالق

يكتشف 
الشخصيات ويعبر 

 عنها
 يعبر عن الصور

يقرأ فقرات من 
لنص قراءة ا

 صحيحة
يجيب عن 

 األسئلة
يوظف الكلمات 

 الجديدة في جمل
يستخرج القيم 

 .ويتحلى بها

 ومالحظة الصورة المصاحبة للنص78فتح الكتاب ص 
 ماذا تشاهد في الصورة؟

 تسجيل توقعات التالميذ عن موضوع النص.
 ترك فرصة للتالميذ للقراءة الصامتة .  -

 
 ؟ مع من تحدث صالح  -
 ر الحقيقي في القصة ؟ما الشيء غي -

 
 اإليحاء.قراءة النص قراءة نموذجية من طرف المعلم مستعمال  -

 
مطالبة التالميذ بالتداول على القراءة ، فقرة / فقرة )يبدأ بالمتمكنين حتى   -

 ( األخطاءارتكاب  إلىال يدفع المتأخرين 
-  

 تذليل الصعوبات أثناء القراءة و شرح المفردات الجديدة و توظيفها في
 جمل

 

مناقشة التالميذ عن فحوى النص والمعنى الظاهري له باألسئلة 
 المناسبة.

 

مرحلة بناء 
 التعلمات

 

يجيب عن 
 األسئلة

يقدم أفكارا أخرى 
استنادا إلى 

 تصوراته
 ينجز النشاط.

 طرح أسئلة أخرى قصد اإللمام بالموضوع
 

 52ص3إنجاز التمارين في دفتر األنشطة، التمرين رقم
 

 طة الكلمات.يكمل خري
 

 
 
 
 
 
 
 

 التدريب 
 و

 االستثمار
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 فهم المكتوب الميدان
 محفوظات النشاط
  توزن الغذاء. العنوان 

 د45 المدة
 05 الحصة

 
الكفاءة 

 اميةالخت
يقرأ نصوصا مختلفـة األنماط، مع التركيز على 
النمط الوصفي، تتكـوّن من ثمانين إلى مائة 

وعشرين كلمة أغلبها مشكـولة، قراءة سليمة 
 ويفهمها.

ات مركب
 الكفاءة

يفهم ما يقرأو يعيد بناء المعلومات الواردة في 
النص المكتوب ويستعمل المعلومات الواردة في 

 النص المكتوب
ؤشرات م

 الكفاءة
 يؤدّي المحفوظات أداء معبرا.

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يجيب عن 
 األسئلة.

 يصاب اإلنسان بعدة أمراض . -
 عدد األمراض التي تصيب اإلنسان بسبب سوء التغذية . -

مرحلة 
 االنطالق

ينصت ويحسن 
 االستماع.

 
يجيب عن 

 األسئلة.
يستظهر 

 .ماحفظ

 المرحلة األولى.

 مكتوبة بخط واضح. المقطوعةيعرض المعلم 
 

 
  قراءة صامتة للمقطوعة .

 طرح  سؤال حول فهم المعنى العام  للمحفوظة.
 قراءة القصيدة من قبل المعلم .

 مناقشة محتوى القصيدة من خالل األسئلة الموجهة
 شرح الكلمات المبهمة .

 
 المرحلة الثانية.

 .ظة إلى أجزاء يتم تجزئة المحفو -
 قراءة التالميذ للمحفوظة  قراءات فردية. -
 تحفيظ المحفوظة عن طريق المحو التدريجي. -

مرحلة بناء 
 تالتعلما

يجيب عن 
 األسئلة

 يستظهر.
 حفظ و أداء المحفوظة أداء معبرا.  -

التدريب 
 واالستثمار
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 فهم المكتوب الميدان
 قراءة وقواعد نحوية النشاط
 قصة زيتونة  العنوان

  الفعل المضارع المنصوب   
 د90 المدة

 7و6 الحصة

 
الكفاءة 

 الختامية
يقرأ نصوصا مختلفـة األنماط، مع التركيز على النمط 

ن ثمانين إلى مائة وعشرين الوصفي، تتكـوّن م
 كلمة أغلبها مشكـولة، قراءة سليمة ويفهمها.

مركبة 
 الكفاءة

ويعيد بناء المعلومات الواردة في   *يفهم ما يقرأ
لمعلومات الواردة في يستعمل او النص المكتوب

يستعمل إستراتيجية القراءة و ب و النص المكتو
 .يقيّم مضمون النص المكتوب

مؤشرات 
 الكفاءة

يحترم شروط القراءة الجهرية وعالمات الوقف، ويعبّر 
و عن غيره.  وصفيعن فهمه لمعاني النّص. ال

 فعل المضارع في  حالة النصب  .يتعرف على 

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يجيب شفويا عن 

 األسئلة.

اهري للنص.العودة إلى النص المقروء وطرح أسئلة حول المعنى الظ  

 ؟ماهي فوائد الزيتون  -
 

مرحلة 

 االنطالق

 

يقرأ فقرات من 

النص قراءة 

 صحيحة

يجيب عن 

 األسئلة

يوظف الكلمات 

الجديدة في 

 جمل

 

 

 

يتعرف على 

أدوات النصب و 

 عملها 

  

(أداءالمرحلة األولى)قراءة   

وقراءة النص قراءة صامتة.78ص يطلب المعلم من التالميذ فتح الكتب   

قراءة جهرية معبرة)تجسيد األهداف الحس حركية( تليها  

يفسح األستاذ المجال للمتعلمين لألداء مركزا على حسن القراءة وجودتها، وعلى 

 من لم يقرأ في حصة األداء،)فقرة/فقرة(.

(79ص شرح وتوظيف عبارات أخرى من النص)كلماتي الجديدة كتاب التلميذ   

 

 

منة الظاهرة النحوية(المرحلة الثانية)بناء الجملة المتض  

الجمل.العودة إلى النص المقروء وطرح أسئلة هادفة لبناء   

 .لتفهمسأحكي لك 
 . تنضجال تقطف الثمار حتى 

 
المضاف إليه .كتابة الجملة على السبورة وتلوين   

 ما نوع الكلمة الملونة باألحمر. -
 . ما الحركة التي تظهر على آخرها ؟ -

 للوصول إلى: يطرح المعلم أسئلة هادفة -
 ينصب الفعل المضارع إذا سبقه حرف من حروف النصب التالية:   -
 حتى. –كي  –الم التعليل  –لن –أن  -

 

مرحلة بناء 

 التعلمات

 

يجيب عن 

 األسئلة

 ينجز النشاط.

 53صإنجاز التمارين في دفتر األنشطة، 

 اكمل بحرف نصب مناسب و اضبط  الفعل المضارع بالشكل /1
-  

نتظر أواخر شهر سبتمبر ..............ينضج  حب الزيتون ن يجب ......

........يقطف  بعدها بالخبط .......يقع من األغصان و يجمع حبة حبة من طرف 

الجناة و عليهم ......ينقلوا الزيتون بعد ذلك ........يعصر بالضغط أو بالحرارة و 

 أخيرا يخزن في الخبايا .......يدخر كمؤونة للعائلة .

: أعرب مايلي /2  

لن يكثر الطفل من الحلويات.   

 

 
 

 التدريب 

 و

 االستثمار
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 فهم المكتوب الميدان
 قراءة وقواعد نحوية النشاط
 قصة زيتونة  العنوان

     وأخواتها.كان 
 د90 المدة

 7و6 الحصة

 
الكفاءة 

 الختامية
يقرأ نصوصا مختلفـة األنماط، مع التركيز على النمط 

الوصفي، تتكـوّن من ثمانين إلى مائة وعشرين 
 كلمة أغلبها مشكـولة، قراءة سليمة ويفهمها.

مركبة 
 الكفاءة

ويعيد بناء المعلومات الواردة في   *يفهم ما يقرأ
لمعلومات الواردة في يستعمل او لمكتوبالنص ا

يستعمل إستراتيجية القراءة و ب و النص المكتو
 .يقيّم مضمون النص المكتوب

مؤشرات 
 الكفاءة

يحترم شروط القراءة الجهرية وعالمات الوقف، ويعبّر 
و عن غيره.  وصفيعن فهمه لمعاني النّص. ال

 .  أخوات كان و عملها يتعرف على 

 

وضعيات التعلمية والنشاط المقترحال التقويم  المراحل 

يجيب شفويا عن 

 األسئلة.

 العودة إلى النص المقروء وطرح أسئلة حول المعنى الظاهري للنص.

 ؟ الزيتونماهي فوائد  -
 

مرحلة 

 االنطالق

 

يقرأ فقرات من 

النص قراءة 

 صحيحة

يجيب عن 

 األسئلة

يوظف الكلمات 

الجديدة في 

 جمل

 

 

 

يتعرف على 

و النصب  أدوات

 عملها 

  

(أداءالمرحلة األولى)قراءة   

وقراءة النص قراءة صامتة.78ص يطلب المعلم من التالميذ فتح الكتب   

 تليها قراءة جهرية معبرة)تجسيد األهداف الحس حركية(

يفسح األستاذ المجال للمتعلمين لألداء مركزا على حسن القراءة وجودتها، وعلى 

)فقرة/فقرة(.من لم يقرأ في حصة األداء،  

(79ص شرح وتوظيف عبارات أخرى من النص)كلماتي الجديدة كتاب التلميذ   

 المرحلة الثانية)بناء الجملة المتضمنة الظاهرة النحوية(

الجمل.العودة إلى النص المقروء وطرح أسئلة هادفة لبناء   

 الشجرة عظيمة .
 العصر بارد.

. المضاف إليهكتابة الجملة على السبورة وتلوين   

 الجمل .ما نوع  -
 .الخبر؟ ما الحركة التي تظهر على آخر -

 إدخال كان أو إحدى أخواتها على الجمل  -
 العصر باردا . كانالشجرة عظيمة./  ليست -

 يطرح المعلم أسئلة هادفة للوصول إلى: -
أصبح، أضحى ، أمسى، ظل ، بات، صار ،ليس و : من أخوات كان  -

 تسمى أفعاال ناقصة .
بتدإ و الخبر فتنصب الخبر و يسمى خبرها و ترفع تدخل على الم -

 المبتدأ و يسمى اسمها.
 

مرحلة بناء 

 التعلمات

 

يجيب عن 

 األسئلة

 ينجز النشاط.

 57صإنجاز التمارين في دفتر األنشطة، 

 ادخل كان أوإحدى أخواتها على الجمل التالية : /1
-  

الممرضون  ساهرون   -    العليل مرتاح        -المرض خطير                      

 .  

 األم المسكينة قلقة           أعراض المرض ظاهرة     الوباء الخطير منتشر 

: أعرب مايلي /2  

أصبح التلقيح المبكر ضروريا.    

 

 
 
 
 
 

 التدريب 

 و

 االستثمار
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 فهم المكتوب الميدان

 قراءة  النشاط

 الصيغ الصرفية 

 قصة زيتونة  العنوان
  فعل األمر 

د90 المدة  

8/9 الحصة  

 

 
الكفاءة 

 الختامية

يقرأ نصوصا مختلفـة األنماط، مع التركيز على النمط 

الوصفي، تتكـوّن من ثمانين إلى مائة وعشرين كلمة 

 أغلبها مشكـولة، قراءة سليمة ويفهمها.

 اتمركب

 الكفاءة

ويعيد بناء المعلومات الواردة في النص   *يفهم ما يقرأ
 المكتوب

 *يستعمل المعلومات الواردة في النص المكتوب
يقيّم مضمون النص *يستعمل إستراتيجية القراءة و 

 .المكتوب

مؤشرات 

 الكفاءة

مات الوقف ويعبّر عن يحترم شروط القراءة الجهرية وعال

 يصرف فعل و عن غيره لوصفي فهمه لمعاني النّص. ا

 األمر .

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يجيب عن 

 األسئلة.

 

 العودة إلى النص المقروء وطرح أسئلة هادفة.

مرحلة 

 االنطالق

يكتشف 

الشخصيات 

 ويعبر عنها

يقرأ فقرات من 

النص قراءة 

 صحيحة

يجيب عن 

 األسئلة

يوظف الكلمات 

الجديدة في 

.جمل  

 

يصرف فعل 

.األمر .  

 المرحلة األولى)قراءة أداء(

وقراءة النص قراءة صامتة. 78ص يطلب المعلم من التالميذ فتح الكتب  -  

 تليها قراءة جهرية معبرة)تجسيد األهداف الحس حركية(

يفسح األستاذ المجال للمتعلمين لألداء مركزا على حسن القراءة وجودتها،وعلى من 

 لم يقرأ في الحصتين السابقتين)فقرة/فقرة(.

(79صأقرأ وأفهم)  

 استخراج األفكار األساسية للنص.
 المرحلة الثانية)أثري لغتي(

 
 

(الصيغة الصرفية الجمل المتضمنة  استخراج المرحلة الثالثة)  

ة إلى النص المقروء وبناء الجمل بطرح أسئلة هادفة.العود  

إلي . اسمعقالت الزيتونة : -  

 يصرف الفعل )سمع( مع الضمائر.  -

 أنتن. –أنتم  –أنتما  –أنت  –أنت 

 يصرف الفعل ) جعل( في األمر مع الضمائر  -

 

مرحلة بناء 

 التعلمات

يجيب عن 

 األسئلة

 ينجز النشاط.

يكتشف 

أخطاءه و 

 يصححها.

53ص إنجاز التمارين في دفتر األنشطة،التمرين  
على شرب الماء. احرصفطورك و  تناولتنصح زميلك فتقول له :   

.......................................................................انصح زميلتك:  

.......................................................................ك:يانصح زميلت  

.......................................................................:الءكانصح زم  

.......................................................................:يكانصح زميل  

.......................................................................:التكانصح زمي  

 

حول من المضارع إلى األمر . /2  

 أنتم تتبعون حمية و تمارسون الرياضة

 أنتم................................................

 
 

 
 

التدريب 

 واالستثمار
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 فهم المكتوب الميدان

 مطالعة  النشاط

 إنتاج كتابي 

 ظواهر في الطبيعة  العنوان

  ترتيب عناصر خطة. 

د45 المدة  

10/11 الحصة  

  

 
الكفاءة 

 الختامية

يقرأ نصوصا مختلفـة األنماط، مع التركيز على النمط 

الوصفي، تتكـوّن من ثمانين إلى مائة وعشرين 

 مشكـولة، قراءة سليمة ويفهمها. كلمة أغلبها

 اتمركب

 الكفاءة

ويعيد بناء المعلومات الواردة في   *يفهم ما يقرأ
يستعمل المعلومات الواردة في و النص المكتوب
يستعمل إستراتيجية القراءة و و النص المكتوب

 .يقيّم مضمون النص المكتوب
مؤشرات 

 الكفاءة

لوقف ويعبّر يحترم شروط القراءة الجهرية وعالمات ا

عن غيره ويدمج  وصفيعن فهمه لمعاني النّص. ال

 مكتسباته ويوظفها

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

 يجيب عن األسئلة.
 للمحافظة على صحتك يجب أن تتبع حمية غذائية

 قدم نصائح لزميلك كي يكون غذاءه متوازنا.

مرحلة 

 االنطالق

 يقرأ -
معلومات يستعمل ال -

 الواردة في النص.
 

 

 

 

 

 

جمال  ينشئ -
اعتمادا على 
 جدار الكلمات.

 المطالعة  (1

 القراءة الصامتة للسندات. -
 طرح أسئلة اختبارية . -
 تلخيص السندات. -
 أتدرب على التعبير الكتابي: (2

دفتر   من 55ص يطلب المعلم من التالميذ انجاز التمارين 
 األنشطة 

 

 

مرحلة بناء 

 التعلمات

 

 

ف الصورتين اعتمادا يص 

 على جدول الكلمات .

 صف هاتين الصورتين باستعمال جدار الكلمات 

 

 

 
 

 التدريب و

 االستثمار
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 التاريخ العام الميدان

 تاريخ النشاط

  

   الفتوحات اإلسالمية في المشرق العنوان

 د45 المدة

  

 
الكفاءة 

 الختامية

يستغّل سندات مناسبة إلبراز التحواّلت  في 
 شمال إفريقيا بعد الفتح اإلسالمي.

 

مركبات 

 الكفاءة

يتعرّف على عناصر التحوّل في البشرية بعد 
 ظهور  اإلسالم.

مؤشرات 

 الكفاءة

اعتماد سندات مناسبة للموازنة بين الجاهلية 
ستخالص التحـوّل في وصدر اإلسـالم ال

 البشريـة.
 

 المراحل
 

 الوضعية التعليمية التعلمية

 

 التقويممؤشرات 
 

وضعية 
 االنطالق 

 ـ هل رضي المسلمون بأن يبقى باقي الناس في جاهلية ؟
 ـ ماذا فعلوا حتى نشروا اإلسالم في جميع بقاع األرض ؟

ـ يجيب معطيا أفكاره عن 
حالة الدولة اإلسالمية في 

 مها األولى.أيا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بناء 
 التعلّمات

 ؟ 34ـ فتح الكتاب ص 
 ـ قراءة اإلشكالية دون اإلجابة عنها .

 ومناقشة :   01ـ قراءة السند 
 

 ـ ماهي الغزوات التي حارب فيها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟
 ـ لماذا كان المسلون يقاتلون المشركين ؟

 م من طرف المتعلمين ومناقشة   من طرف المعلم ث 02قراءة الّسند 
 ـ متى توفي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ؟    
 ـ هل توقف اإلسالم بعد وفاته صلى هللا عليه وسلم ؟    
 ـ من هم الصحابة الذين خلفوه ؟    

 ومناقشة :  05و  04و 03قراءة السند 
 الخلفاء الراشدون في حكم الدولة اإلسالمية ؟ ـ كم استمر 
 يقرأ التالميذ الخريطة انطالقا من مفتاحها ؟ ـ  
 ـ سّم بعض الدول التي تم فتحها في عهد الخلفاء الراشدين ؟  
 
 االستنتاج التالي :ـ الوصول بالمتعلمين إلى   

م 632بعد وفاة  الرسول صلى هللا عليه وسلم سنة  -

هجري ، تولي أبو بكر الصديق الخالفة  11الموافق ل 

ن الخطاب ، فعثمان بن عفان فعلي ، ثم خلفه عمر ب

 بن أبي طالب .

قام الخلفاء الراشدون بعد وفاة الرسول صلى هللا  -

عليه وسلم بعدة فتوحات خارج شبه الجزيرة العربية 

 . مصر –فارس  –شملت الشام 

 
 
 
 
 

 ـ يقرأ الّسندات.
 
 
 

ـ يحسن قراءة الخريطة 
 واستخدام مكوناتها.

 
 
 

ـ يتعرف على التغيرات 
ولى التي أحدثها األ

 اإلسالم.

حول التغيرات  ـ يعزز تعلماته الفتح اإلسالمي في المشرق. ألبرز أحداثخطّا زمنيّا  أنجز التقويم 
 التي أحدثها اإلسالم.
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                                    .الثّاني  :المقطع

: تربية اسالمية.النشاط  
: سورة الضحىعنوانال  

ن الكريم والحديث الشريف.:القرآ الميدان  
:يحسن المتعلم تناول ما حفظ من القرآن الكريم والحديث الّشريف قراءة واستظهارا في الكفاءة الختامية 

 وضعيات تعلّمية مختارة .
: الحفظ واالستظهار الصّحيح ، الفهم الّسليم ، االستدالل والّسلوك .  مركبات الكفاءة  

ليمة ، االستدالل الصّحيح ، التّرتيل الّسليم ، القيم واألخالق المستفادة .التاّلوة السّ  :مؤشرات الكفاءة  
 ا

 مؤشرات التقويم  النّشاطات الخطوات
إثارة دوافع 
المتعلّمين 
 إلى التّعلّم

َوإِنََّك لََعلَٰى ُخلُقٍ َعِظيٍم" "قرأت في المصحف الشريف قوله تعالى  

ليه وسلم و سنتعرف على هذه االية تبين مكانة رسول هللا صلى هللا ع
 نعم أخرى من خالل صورة الضحى

 

 
يتعرف على مكانة 

سيدنا محمد صلى 
 هللا عليه و سلم .

.ـ قراءة السورة من الكتاب بعد االستماع إلى تالوتها من طرف األستاذ  تالوة الّسورة  
 

( 3لَى)( َما َودََّعَك َربَُّك َوَما قَ 2( َواللَّْيِل إَِذا َسَجى)1َوالضَُّحى) ﴿
( 5( َولََسْوَف ُيْعِطيَك َربَُّك َفَتْرَضى)4َولآلِخَرُة َخْيٌر لََك ِمَن األُولَى)

( َوَوَجَدَك َعائاِلً 7( َوَوَجَدَك َضاال َفَهَدى)6أَلَْم يَجِْدَك يَتِيًما َفآَوى)
ا اْليَتِيَم َفال تَْقَهْر) 8َفأَْغَنى)  ائَِل َفال تَْنهَ 9( َفأَمَّ ( َوأَمَّا 10ْر)( َوأَمَّا السَّ

 .﴾(11بِنِْعَمِة َربَِّك َفَحّدِْث)
 

 
 يقرأ السورة .

التّعرف على 
معاني 
 المفردات

 

 
يتعرف على 

 المفردات الصعبة 

ممارسة 
أنشطة 
 التّعلم

..ـ يفسر المعلّم السورة تفسيرا إجماليّا انطالقا   
بغضه أقسم هللا تعالى بالضحى والليل إذا سجى على أنه ما تركه وال أ

وأخبره أن اآلخرة أفضل له من الّدنيا ، ووعده أنه سيعطيه فيرضى ثم ذكر 
 له ثالث نعم مّن بها عليه وذكّره بها ليوقن أّن هللا معه .

: 01النشاط   

 
: 02النشاط   

 

 
يتعرف على المعنى 

 اإلجمالي للورة .

عن طريق الحوار و المناقشة يتوصل إلى :ـ  تعلّمت   
 

  تعالى بالرسول )ص( منذ صغره .كانت عناية هللا
 من صفات المسلم الصالح اإلحسان إلى اليتيم و السائل.

 يستنتج الخالصة 

 
أتحقق من 
 تعلّماتي

 ـ 

 
 ينجز التمارين.
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الحفظ 
 واالستظهار

إلى حفظ الّسورة خارج النّشاط الصّفي. المتعلمونـ دعوة  يحفظ السورة و   
 يستظهرها .

 

 02:الدرس              02: الوضعية           02:الميدان            02: المقطع

 السكّان والتنمية الميدان

 جغرافيا النشاط

 الموارد الطبيعية و عالقتها باإلنسان الوضعية

 الموارد الطبيعية و تصنيفها  الموضوع

 

 د45 المدة

  

 
الكفاءة 

 الختامية

لمتجددة يصنف الموارد الطبيعية  المتجددة وغير ا

 للمقارنة بينها واقتراح كيفية التعامل معها.

 اتمركب

 الكفاءة

 ،ويربط يتعرف على الموارد الطبيعية في الجزائر
والثـروات الطبيعية العالقة بين نشاط اإلنسان 

 في البلـد.
 

مؤشرات 

 الكفاءة

يتعرف على الموارد المعدنية الموجودة في 

 الجزائر وأماكن تواجدها

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

 ؟ ماهي الموارد الطبيعية التي تملكها الجزائر  -  الموارديحدد 
مرحلة 

 االنطالق

 
يتعرف على الموارد 

 المعدنية 
 
 
 
 
يتعرف على الموارد 

 الطبيعية
عدنية الم  

 
 
 

يستنتج الخالصة 
 المناسب.

 استكشاف المعارف:
وقراءة السندات والصور. 98اب التاريخ والجغرافيا  ص مطالبة المتعلمين بفتح كت  

 

 
  

1الحظ السند  
أين يوجد منجم 
 غار جبيالت

ماهي المعادن  
التي تتوفر عليها 
 الجزائر
 ما أهميتها ؟

2الحظ السند  
 

كيف يؤثر ازدهار 
صناعة الحديد على 

؟بقية القطاعات  

3الحظ السند  
 

كيف يسمى الحديد قبل 
؟ التصنيع  

 

   
4الحظ السند  

 
هي المادة ما 

المستعملة في 
؟صنع الجرارات  

5الحظ السند  
 

فيم يستخدم 
؟الفوسفات  

6الحظ السند  
 
؟أين يقع منجم الذهب   

 استنتاج 

 : أهمهاتتوفر الجزائر على موارد طبيعية متنوعة  الموارد المعدنية:

غاز و متوفر بمناجم الونزة ،  األساسيةهو من المعادن  : الحديد -

الجزائر مصانع منها مصنع الحجار بعنابة و مصنع  أقامتجبيالت ، 

 بالرة بجيجل .

مناجمه في والية تبسة و يتم تصنيعه في  أهمتتركز  : الفوسفات

 عنابة.

 : يوجد بمنجم الهقار  الذهب  -

 

مرحلة بناء 

 التعلمات
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 الميدان
 اإلنسان والمحيط

 تربية علمية وتكنولوجية النشاط
 الماء في الطبيعة  حاالت  العنوان

 2×د45 المدة
 1/2 الحصة

 
الكفاءة 

 ختاميةال
يقترح حلوال مؤسسة للحفاظ على محيطه القريب 

بتجنيد موارده حول الظواهر المميّزة للحياة عند النباتات 
 والماء في الطبيعة وتوزيعه وترشيد استهالكه.

مركبات 
 الكفاءة

يتعرف على دورة  الماء في  الطبيعة ، ويسّمي 
الت الحاالت المختلفة للماء في هذه الّدورة. يعرف التحوّ 

 التي تحدث للماء في دورة ويذكر شروط التّحول.
 

مؤشرات 
 الكفاءة

 يتعرف على أشكال تواجد الماء في الطبيعة

 

 المراحل
 

 لوضعية التعليمية التعلّميةا
 

 

 التقويم

نستهلك كل يوم كميات من الماء في الشرب والتنظيف  مرحلة االنطالق
 واستعماالت أخرى

 ؟ من أين تأتي هذه المياه

يجيب عن  
 األسئلة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مرحلة بناء 
 التعلّمات 

 
 56ص مالحظة الصور المرفقة  : 01النّشاط 

 

 
 ماهي الحالة التي هو عليه الماء في مكان تواجده؟

 : 02النّشاط 
 

 56ص مالحظة الصور المرفقة 

 
 ماذا تستنتج من النسب المسجلة ؟
 ة؟كيف يجب أن نتعامل مع المياه العذب

 
 يتوصل التالميذ إلى االستنتاج التالي:

الثلوج و البحيرات و المياه الجوفية هي مصدر الماء العذب 
 الذي نستهلكه .

 مياه البحار كثيرة لكنها مالحة.
 المياه العذبة قليلة و يجب ألن نحافظ عليها.

يقرأ ويالحظ  
 الصور .

 
 

يحدد التلميذ  
 عناصر المحيط .

 
 يالحظ الصّور .

 
 

 رضيّات.يقدم 
 

 
يتذكر ما تعلّمه 

في الّسنة 
 الثالثة .

 
يستخرج خطوات 

المسعى 
التّجريبي في 

 البحث.

 

 استثمار

 المكتسبات

 57ص2و1حل التمارين 

 اربط بين المخزون المائي و الحالة التي هو عليها ./1

 

يجيب عن 

 األسئلة

 األخطاءيكتشف 

 و يصححها.

ينجز النشاط بناء 
على توجيهات 

 االستاذ
 

أدمج تعلماتي:   
لموارد الطبيعية في الجزائر .اذكر أهم ا  

 التدريب 

 و

 االستثمار



  االستاذ بلقاسم بدور المدرسة االبتدائية : مداحي سعيد  تيسمسيلت 

 

 كيف نسمي الظاهرة؟ /1
 ما معنى اضطراب؟ /2
ماهو مصدر هذه المياه ؟ و ما /3

 يرها ؟مص
 ماذا نفعل لنستفيد منها ؟/4
  

 

 

12:الدرس              01: الوضعية          02:الميدان           02: المقطع   
 الحياة المدنية  الميدان
 تربية مدنية النشاط
 الحوار بدل العنف  الدرس
  1 الحصة
د45 المدة  

 
 الكفاءة
يه للحوار ينطلق من أمثلة واقعية للتعبير عن تبنّ  الختامية

كأسلوب حضاري في التواصل، ورفضه لكل أشكال 
 الميز العنصري.

مركبات 
 الكفاءة

 يتعرّف على قواعد الحوار )تقبّل الرأي المخالف( 
يأخذ الكلمة،ويشارك في الحوار بشكل  

 منظّم،القتراح حّل لمشكل مطروح في محيطه.
 مؤشرات

 الكفاءة
من خالل سندات مختارةنواع العنف استنباط آ  

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

األسباب يذكر   
 اذكر بعض األسباب التي تؤدي للعراك -
 ؟  كيف يمكن تجنب ذلك  -

 مرحلة االنطالق

 يالحظ -
 يقرأ -
 ينجز -
 يشارك  -
 يقترح  -

 أقرأ وأالحظ:

-  
 أفهم 

 
 الولد أباه؟ ماذا حدث هناك؟إلى أين رافق  -
 لمتحول الحديث إلى شجار؟ -
 كيف تصرف األب ؟ -
 ماذا اقترح األب ؟ -
-  

   

 الحظ الوثائق و استنتج أنواع العنف  -
 تعلمت

 العنف نوعان :
و يتمثل في السب والشتم و السخرية  العنف اللفظي:  

ويتمثل في  الضرر الذي يلحق باالخرين في  :العنف المادي
أرواحهم أو ممتلكاتهم . أو أجسامهم  

 

مرحلة بناء 
 التعلمات



  االستاذ بلقاسم بدور المدرسة االبتدائية : مداحي سعيد  تيسمسيلت 

يضع العبارة  
 الصحيحة 

يتعرف على أخطائه 
 و يصححها .

 أنجز:
 اذكر أمثلة عن كل نوع من أنواع العنف.

 
 
 

 التدريب و
 االستثمار

 

 

 

38:الدرس     16: األسبوع      02:  المقطع  

 

 الفضاء و الهندسة  الميدان

 

 رياضيات النشاط

 إنشاء أشكال هندسية  العنوان

 د90 المدة

 1/2 الحصة

 
الكفاءة 

 الختامية

يحّل مشكالت متعلّقة بوصف أو تعيين مسار أو 
موقع في الفضاء، أو على مخطّط أو تصميم أو 

خريطة،ووصف أو تمثيل أو نقل شكل فيزيائي أو 
مرسوم باالعتماد على خواّص هندسية )مقارنة 

 التعامد، لتوازي، التناظر( األطوال، واالستقامية،
سليم.( تعمال المصطلحات المناسبة وتعبير،واس  

مركبة 

 الكفاءة

يستعمل خواص هندسية ومصطلحات مناسبة  •
لوصف أو نقل أو تمثيل بعض المجسمات 

واألشكال أو تعيين موقع أو مسار في الفضاء أو 
 على مخطط أو تصميم.

الهدف 

 التعلمي 

امج إنشاء شكل هندسي حسب برن
 معطى.

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

  يكتب النتيجة 

  (الحساب الذهني :1

 عدد ، المئات عدد العشرات، عدد تعيين التالميذ من ويطلب عددا األستاذ يذكر
 .العملية ويكرّر اآلالف،

مرحلة 

 االنطالق



  االستاذ بلقاسم بدور المدرسة االبتدائية : مداحي سعيد  تيسمسيلت 

 

 

 

 

 

تصديق  -
وتنظيم 

التعلمات 
الجديدة و 

تحقيق 
نسجام اال

في 
 .المعارف

 

 

يشارك  -
في 

استنتاج 
 القاعدة.

 أكتشف:)2
  واالكتشافمرحلة البحث  -

 62صالمدونة على كتاب الرياضيات  ات عرض الوضعي-1
 قراءة الوضعية من طرف المعلم. -
 قراءات فردية . -

 المناقشة والتبادل: -
 عمل فردي يليه عمل ثنائي

 انجاز المهمات الواحدة تلو األخرى  -
 والتأسيس:الحوصلة  -

 .النجاز شكل أقرأ البرنامج بتمعن و أنفذ التعليمات -
 :نجز (أ3

  
  

 

 :(تعلمت 4

على نفس  النجاز شكل أقرأ البرنامج بتمعن و أنفذ التعليمات -
 .المناسبة  األدواتالرسم باستعمال 

يمكن البدء برسم باليد الحرة تستعين به لرسم الشكل النهائي  -
 بدقة.

 

مرحلة 

بناء 

لماتالتع  

 
ينجز  -

التمارين 
 فرديا

يشارك  -
في 

التصحيح 
 الجماعي 

 43 حل التمارين ص أتمرن  و أبحث  -

   
 

 

 التدريب

 و

االستثما

 ر

 

      17: األسبوع       02:  المقطع

 

 كل الميادين  الميدان
 رياضيات النشاط
 أجند معارفي     العنوان 

 د 45 المدة
 3 الحصة

الهدف 
 التعلمي 

 مشكل  في حل وضعيات  ظفهاووي سابقة لومات مع رجعيست

 

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

 يكتب األعداد .
 : األلواح على أعداد إمالء
 ) اللوحة على اإلنجاز ( 95290 , 40020 , 19439 , 76503 : مثل

مرحلة 
 االنطالق



  االستاذ بلقاسم بدور المدرسة االبتدائية : مداحي سعيد  تيسمسيلت 

 
 

 
 
 

 قرأي
 
 
 
 

 ٌفهمي
 

 ينجز 
 
 
 
 
 
 

   

 درسة الم ي ف : ية لوضعا
 ❶الوضعية 

 
 .ثم يشرع في الحل  و تلميذينأيذ تلم ثم  يةالوضع األستاذ رأيق - 
 ❷لوضعية ا

 
 ❸لوضعية ا

 
 .ثم يشرع في الحل  و تلميذينأيذ تلم ثم  يةالوضع األستاذ رأيق -

-  

مرحلة 
بناء 

 التعلمات

 

 

 

 

 

 

 

     17: األسبوع      02:  المقطع

 

 ل الميادين ك الميدان
 رياضيات النشاط
 01 االنطالقية الوضعية حل العنوان 

 د 45 المدة
 4 الحصة

مؤشرات 
 الكفاءة

 02موظفا مكتسبات المدروسة خالل المقطع  مركبة مشكلة حل

 

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يحسب 
 . المحيط

 حساب محيط مضلع 
 مرحلة االنطالق



  االستاذ بلقاسم بدور المدرسة االبتدائية : مداحي سعيد  تيسمسيلت 

 
 

 
 
 

 
 يقرأ
 
 
 
 

 ٌفهمي
 
 
 
 
 
 
 ينجز

  يوم الشهيد  : ية الوضع
 الحل الوضعية

 

 
يستعمل التلميذ االجراءات 

 -الشخصية )التقريب
 الطرح(–التفكيك 

1248/8=156 

 

 
 3يتكون العلم من 
 مستطيالت .

 11النجمة )مضلع له 
 ضلعا(
 

 

 
8564/2=4282 

 
 
 
 

 

 
300/60=5 

ينجز عن طريق االجراءات 
 الشخصية 

 
 

 

 
 انجاز الشكل و تلوينه

 

 
 

 

مرحلة 
بناء 

 التعلمات

 

 

 

 

      17: األسبوع     02:  المقطع

 

 كل الميادين  الميدان
 رياضيات النشاط
 الحصيلة      العنوان 

 د 45 المدة
 5 الحصة

مؤشرات 
 الكفاءة

في حل وضعيات  ظفهاووي سابقة لومات مع يسترجع
 مشكل.

 

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح قويمالت

يكتب األعداد 
 على األلواح .

 يذكر المعلم ببعض القواعد والتوجيهات.
مرحلة 

 االنطالق



  االستاذ بلقاسم بدور المدرسة االبتدائية : مداحي سعيد  تيسمسيلت 

 
 
 
 
 
 

 يقرأ
 
 
 
 
 ٌفهمي
 
 
 
 
 
 

 ينجز

 
 الحل  الوضعية 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

-  

مرحلة 
بناء 

 التعلمات

 د( يختار المعلم  مجموعة من الوضعيات حسب حاجيات تالميذه .45ظرا لضيق الوقت ): ن مالحظة

 



  االستاذ بلقاسم بدور المدرسة االبتدائية : مداحي سعيد  تيسمسيلت 

02الجزئية :                                  05الصحة و الرياضة                             المقطع :المقطع: عنوان   

 

  
 فهم المنطوق  الميدان

 فهم المنطوق النشاط

    معاناة مريض  الموضوع

 د45 المدة

 01 الحصة

 
الكفاءة 

 الختامية

يفهم خطابات منطوقة مختلفة األنماط، ال 
 سيما النمط الوصفي ويتجاوب معها.

 اتمركب

 الكفاءة

 *يردّ استجابة لما يسمع
 يتفاعل مع النّص المنطوق *
 يحلّل معالم الوضعية التواصلية*
  يقيّم مضمون النّص المنطوق*

مؤشرات 

 الكفاءة

يتصرّف بكيفية تدّل على اهتمامه لما يسمع، 
يحّدد موضوع الوصف وعناصره، يستخدم 

 الروابط اللغوية المناسبة للوصف

حلالمرا الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم  

 يجيب عن األسئلة 
 سوء التغذية يؤدي إلى عدد أمراض -
 عدد بعض هذه األمراض. -

مرحلة 

 االنطالق

يستمع إلى النص 
 ويبدي اهتماما

 
 

يجيب بجمل 
بسيطة تترجم 
المعنى العام 

 للنص
 

يعيد بناء أحداث 
 النص المنطوق

اصل من طرف المعلم وأثناء ذلك يجب التو( معاناة مريض )قراء النص المنطوق 
الحس حركي والقرائن اللغوية. باألداءالبصري بينه وبين متعلميه مع االستعانة   

62الدليل ص  
 النص المنطوق.

 
 فهم المنطوق:

 ؟   كيف كان الشاب في المساء -
 متى ساءت حالته؟ -
 ؟لماذا كان يصرخ -
 ماذا حضرت الجدة؟ -
 ؟   هل تحسن الفتى بعد شرب الحشائش؟ -
 التي يحتاجها ؟ما علة الفتى و ما األدوية  -
 هل يجب ان نعالج باألدوية الصيدلية ام باألعشاب ؟ -

 
 
  

 

مرحلة بناء 

 التعلمات

أفكار جديدة  بناء

ورد في  تدعم ما

 النص المنطوق

 تقويم اإلنجاز.

 

.أشاهد و أعبر  

 

 

 مالحظة الصور و التعبير عنها

) يمكن تفويج التالميذ(   

 

 

التدريب 

رواالستثما  

 



  االستاذ بلقاسم بدور المدرسة االبتدائية : مداحي سعيد  تيسمسيلت 

02الجزئية :                                  05الصحة و الرياضة                             المقطع :ع: المقطعنوان   

 

 

 
 .تعبير شفوي الميدان

 تعبير شفوي)أستعمل الصيغ( النشاط

   بينما ......إذا بـــ العنوان

 45 المدة

 02 الحصة

 
الكفاءة 

 الختامية

متنوعـة في وضعيات يصف شيئا انطالقا من سندات 
 تواصلية دالّة.

 اتمركب

 الكفاءة

 يتواصل مع الغير 
 يفهم حديثه

 يقدم ذاته ويعبر عنها
مؤشرات 

 الكفاءة

يعبر بلغة سليمة .  -  
يتقـيّد بالموضوع.  -يستخدم القرائن المناسبة للوصف -

يوظّف الروابط توظيفا  -يحترم خطاطة النمط الوصفي
و يستعمل  الموصوف سليما يعبّر عن رأيه في 

في وضعيات دالة. إذا...(---المفاجأة )بينما صيغة   

 

 

 

 

 

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يتذكر مضمون النص 

 المنطوق.

 يجيب عن األسئلة.

 

 (   معاناة مريض)العودة إلى النص المنطوق

 يطرح المعلم أسئلة حول المعنى العام للنص المنطوق.

 كان يعاني الشاب؟مم  -

 مرحلة االنطالق

يجيب عن األسئلة، 

يكتشف الصيغ 

 ويوظفها.

 

 المرحلة األولى

 بناء الجمل المحتوية على الصيغ المستهدفة بطرح األسئلة .

 

 بالشاب يصرخ من شدة األلم  إذاكانت الغرفة هادئة و  بينما -
 المرحلة الثانية.

 الكلمات الملونة الحظ  -
 على ماذا تدل ؟ -
-  

 

 لمرحلة الثالثة.ا

 .لوضعيات التالية عن ا مفاجأة صيغة ال عبر باستعمال -
 متابعة الدروس/ دق الجرس. -
 اللعب بالرمل/العثور على صدفة جميلة. -
 البحث عن معلومات في الحاسوب /انقطاع التيار الكهربائي. -
 السير بالسيارة/توقف المحرك. -
-  

 
 

 مرحلة بناء التعلمات

يتدرب على 

في  استعمال الصيغ

وضعيات مشابهة 

ويستثمرها في 

 وضعيات جديدة.

 

 

 

 . صيغة المفاجأة كون جمال  أخرى باستعمال 

 

 

 التدريب واالستثمار



  االستاذ بلقاسم بدور المدرسة االبتدائية : مداحي سعيد  تيسمسيلت 

 
 

 02الجزئية :                                  05الصحة و الرياضة                             المقطع :المقطع: عنوان 
 

 
  

 .تعبير شفوي الميدان
 إنتاج شفوي  النشاط
  وصف حالة مريض. العنوان 

 د45 المدة
 03 الحصة

  

 
الكفاءة 

 الختامية
يصف شيئا انطالقا من سندات متنوعـة في 

 وضعيات تواصلية دالّة.
 اتمركب

 الكفاءة
 يتواصل مع الغير 

 يفهم حديثه
 يقدم ذاته ويعبر عنها

مؤشرات 
 الكفاءة

 يعبر بلغة سليمة .  -
يتقـيّد  -تخدم القرائن المناسبة للوصفيس -

يوظّف  -حترم خطاطة النمط الوصفييبالموضوع. 
الروابط توظيفا سليما يعبّر عن رأيه في  

 الموصوف

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

 

يصف حالة 

.المريض  

 

 . في يوم من األيام أصيب احد أفراد عائلتك بمرض
  صف حالته.

مرحلة 

 االنطالق

يعبر معتمدا 

الصور  على  

 

 صف حالة شخص و اقترح  ما يمكن فعله للتخفيف من األلم (1

 

-  

 

 زرت محال لبيع األعشاب الطبية و الصيدلية (2

 ماذا يباع في كليهما ؟ -

 من يبيع ف داخل المحلين ؟ -

 حتاج إلى وصفة طبية؟ن في أي المحلين  -

 بديلية .قارن بين محل بيع االعشاب و الص  -

 

مرحلة بناء 

 التعلمات

 

 يصف زميله 

يبين العمل 

الذي قام به 

 المعلم.

 

 

 

سقط زميلك في حصة التربية البدنية و أصيب بجروح في 
 جسمه :

 صف زميلك. -
 ماذا فعل المعلم. -
 

 

 التدريب و

 االستثمار



  االستاذ بلقاسم بدور المدرسة االبتدائية : مداحي سعيد  تيسمسيلت 

 02الجزئية :                                  05الصحة و الرياضة                             المقطع :المقطع: عنوان 
 

  
 فهم المكتوب الميدان
 قراءة )أداء+فهم(  النشاط
    مرض سامية  العنوان

 د45 المدة
 4 الحصة

 
الكفاءة 

 الختامية
يقرأ نصوصا مختلفـة األنماط، مع التركيز على النمط 

الوصفي، تتكـوّن من ثمانين إلى مائة وعشرين 
 مشكـولة، قراءة سليمة ويفهمها.كلمة أغلبها 

 اتمركب
 الكفاءة

ويعيد بناء المعلومات الواردة في   *يفهم ما يقرأ
 النص المكتوب

 *يستعمل المعلومات الواردة في النص المكتوب
يقيّم مضمون النص *يستعمل إستراتيجية القراءة و 

 .المكتوب
مؤشرات 

 الكفاءة
ر عن فهمه يحترم شروط القراءة وعالمات الوقف، يعبّ 

 عن غيره، ويختار من متعدد. وصفيلمعاني النّص. ال

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يجيب عن  
 األسئلة 

 (    معاناة مريض)العودة إلى النص المنطوق
 يطرح المعلم أسئلة حول المعنى العام للنص المنطوق.

 ما نوع المرض الذي أصيب به الشاب؟ -
 الذي سبب ذلك ؟ما  -

 

مرحلة 
 االنطالق

يكتشف 
الشخصيات ويعبر 

 عنها
 يعبر عن الصور

يقرأ فقرات من 
النص قراءة 

 صحيحة
يجيب عن 

 األسئلة
يوظف الكلمات 

 الجديدة في جمل
يستخرج القيم 

 .ويتحلى بها

 .ومالحظة الصورة المصاحبة للنص82فتح الكتاب ص 
 ماذا تشاهد في الصورة؟

 ميذ عن موضوع النص.تسجيل توقعات التال
 ترك فرصة للتالميذ للقراءة الصامتة .  -

 
 ؟  كيف قضت سامية ليلتها  -
 ؟من حضر لفحصها -
 اإليحاء.قراءة النص قراءة نموذجية من طرف المعلم مستعمال  -
مطالبة التالميذ بالتداول على القراءة ، فقرة / فقرة )يبدأ بالمتمكنين حتى   -

 ( األخطاءارتكاب  إلىال يدفع المتأخرين 
تذليل الصعوبات أثناء القراءة و شرح المفردات الجديدة و توظيفها في 

 جمل

مناقشة التالميذ عن فحوى النص والمعنى الظاهري له باألسئلة 
 المناسبة.

 

مرحلة بناء 
 التعلمات

 

يجيب عن 
 األسئلة

يقدم أفكارا أخرى 
استنادا إلى 

 تصوراته
 ينجز النشاط.

 لمام بالموضوعطرح أسئلة أخرى قصد اإل
 

 56ص3إنجاز التمارين في دفتر األنشطة، التمرين رقم
 انسب كل وصف لصاحبه. /1

 –وجهها عرقان  -تتوجع –يكشف بدقة  –وجهها ذابل  –قلق  -تتلوى من السقم
 عيناها غائرتان. –محتار  –يفحص مليا 

 

 الطبيب سامية عامر 

 
 األوصاف

 

   

 
 
 ية:استعمل الطبيب حين فحص سام /2

 محرارا .   -سماعة     حقنة    ضمادا     مقياس الضغط   جهاز األشعة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التدريب 
 و

 االستثمار
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 فهم المكتوب الميدان
 محفوظات النشاط
  توزن الغذاء. العنوان 

 د45 المدة
 05 الحصة

 
الكفاءة 

 الختامية
يقرأ نصوصا مختلفـة األنماط، مع التركيز على 
النمط الوصفي، تتكـوّن من ثمانين إلى مائة 

وعشرين كلمة أغلبها مشكـولة، قراءة سليمة 
 ويفهمها.

ات مركب
 الكفاءة

ي يفهم ما يقرأو يعيد بناء المعلومات الواردة ف
النص المكتوب ويستعمل المعلومات الواردة في 

 النص المكتوب
مؤشرات 

 الكفاءة
 يؤدّي المحفوظات أداء معبرا.

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يجيب عن 
 األسئلة.

 يصاب اإلنسان بعدة أمراض . -
 عدد األمراض التي تصيب اإلنسان بسبب سوء التغذية . -

مرحلة 
 نطالقاال

ينصت ويحسن 
 االستماع.

 
يجيب عن 

 األسئلة.
يستظهر 

 ماحفظ.

 المرحلة األولى.

 مكتوبة بخط واضح. المقطوعةيعرض المعلم 
 

 
  قراءة صامتة للمقطوعة .

 طرح  سؤال حول فهم المعنى العام  للمحفوظة.
 قراءة القصيدة من قبل المعلم .

 هةمناقشة محتوى القصيدة من خالل األسئلة الموج
 شرح الكلمات المبهمة .

 
 المرحلة الثانية.

 .يتم تجزئة المحفوظة إلى أجزاء  -
 قراءة التالميذ للمحفوظة  قراءات فردية. -
 تحفيظ المحفوظة عن طريق المحو التدريجي. -

مرحلة بناء 
 تالتعلما

يجيب عن 
 األسئلة

 يستظهر.
 حفظ و أداء المحفوظة أداء معبرا.  -

التدريب 
 واالستثمار

 

 



  االستاذ بلقاسم بدور المدرسة االبتدائية : مداحي سعيد  تيسمسيلت 
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 فهم المكتوب الميدان
 قراءة وقواعد نحوية النشاط
 مرض سامية العنوان

     كان وأخواتها.
 د90 المدة

 7و6 الحصة

 
الكفاءة 

 الختامية
ة األنماط، مع التركيز على النمط يقرأ نصوصا مختلفـ

الوصفي، تتكـوّن من ثمانين إلى مائة وعشرين 
 كلمة أغلبها مشكـولة، قراءة سليمة ويفهمها.

مركبة 
 الكفاءة

ويعيد بناء المعلومات الواردة في   *يفهم ما يقرأ
لمعلومات الواردة في يستعمل او النص المكتوب

راءة و يستعمل إستراتيجية القب و النص المكتو
 .يقيّم مضمون النص المكتوب

مؤشرات 
 الكفاءة

يحترم شروط القراءة الجهرية وعالمات الوقف، ويعبّر 
و عن غيره.  وصفيعن فهمه لمعاني النّص. ال

 .  أخوات كان و عملها يتعرف على 

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يجيب شفويا عن 

 األسئلة.

لى النص المقروء وطرح أسئلة حول المعنى الظاهري للنص.العودة إ  

 ؟ ما سبب مرض سامية  -
 

مرحلة 

 االنطالق

 

يقرأ فقرات من 

النص قراءة 

 صحيحة

يجيب عن 

 األسئلة

يوظف الكلمات 

الجديدة في 

 جمل

 

 

 

يتعرف على 

و أخوات كان 

 عملها 

  

(أداءالمرحلة األولى)قراءة   

وقراءة النص قراءة صامتة.82ص كتب يطلب المعلم من التالميذ فتح ال  

 تليها قراءة جهرية معبرة)تجسيد األهداف الحس حركية(

يفسح األستاذ المجال للمتعلمين لألداء مركزا على حسن القراءة وجودتها، وعلى 

 من لم يقرأ في حصة األداء،)فقرة/فقرة(.

(38ص شرح وتوظيف عبارات أخرى من النص)كلماتي الجديدة كتاب التلميذ   

 المرحلة الثانية)بناء الجملة المتضمنة الظاهرة النحوية(

الجمل.العودة إلى النص المقروء وطرح أسئلة هادفة لبناء   

عمار قلق. -  

سامية متألمة. -  

 . كتابة الجملة على السبورة 

 ؟الجمل ما نوع  -
 .الخبر؟ ما الحركة التي تظهر على آخر -

 ل إدخال كان أو إحدى أخواتها على الجم -
 متالمة  ساميةباتت   -قلقا    عماركان  -

 يطرح المعلم أسئلة هادفة للوصول إلى: -
أصبح، أضحى ، أمسى، ظل ، بات، صار ،ليس و : من أخوات كان  -

 تسمى أفعاال ناقصة .
تدخل على المبتدإ و الخبر فتنصب الخبر و يسمى خبرها و ترفع  -

 المبتدأ و يسمى اسمها.
 

مرحلة بناء 

 التعلمات

 

يب عن يج

 األسئلة

 ينجز النشاط.

 57صإنجاز التمارين في دفتر األنشطة، 

 إحدى أخواتها على الجمل التالية : ادخل كان أو /1
 

الممرضون  ساهرون   -العليل مرتاح            -المرض خطير                      

 .  

.منتشر  األم المسكينة قلقة           أعراض المرض ظاهرة     الوباء الخطير  

: أعرب مايلي /2  

أصبح التلقيح المبكر ضروريا.    

 

 
 
 
 
 

 التدريب 

 و

 االستثمار
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 فهم المكتوب الميدان

 قراءة  النشاط

 الظواهر اإلمالئية 

 مرض سامية  العنوان
 الهمزة  المتطرفة .

د90 المدة  

8/9 الحصة  

 

 
الكفاءة 

 الختامية

يقرأ نصوصا مختلفـة األنماط، مع التركيز على النمط 

الوصفي، تتكـوّن من ثمانين إلى مائة وعشرين كلمة 

 أغلبها مشكـولة، قراءة سليمة ويفهمها.

 اتمركب

 الكفاءة

لمعلومات الواردة في النص ويعيد بناء ا  *يفهم ما يقرأ
 المكتوب

 *يستعمل المعلومات الواردة في النص المكتوب
يقيّم مضمون النص *يستعمل إستراتيجية القراءة و 

 .المكتوب

مؤشرات 

 الكفاءة

يحترم شروط القراءة الجهرية وعالمات الوقف ويعبّر عن 

و يرسم الهمزة  عن غيره لوصفي فهمه لمعاني النّص. ا

   سما صحيحا .المتطرفة ر

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يجيب عن 

 األسئلة.

 

 العودة إلى النص المقروء وطرح أسئلة هادفة.

مرحلة 

 االنطالق

يكتشف 

الشخصيات 

 ويعبر عنها

يقرأ فقرات 

من النص 

 قراءة صحيحة

يجيب عن 

 األسئلة

يوظف 

الكلمات 

الجديدة في 

 .جمل

 

 

األولى)قراءة أداء(المرحلة   

وقراءة النص قراءة صامتة. 82ص يطلب المعلم من التالميذ فتح الكتب  -  

 تليها قراءة جهرية معبرة)تجسيد األهداف الحس حركية(

يفسح األستاذ المجال للمتعلمين لألداء مركزا على حسن القراءة وجودتها،وعلى من لم 

 يقرأ في الحصتين السابقتين)فقرة/فقرة(.

(83صوأفهم)أقرأ   

 استخراج األفكار األساسية للنص.
 المرحلة الثانية)أثري لغتي(

 
 

(الصيغة الصرفية الجمل المتضمنة  استخراج المرحلة الثالثة)  

 العودة إلى النص المقروء وبناء الجمل بطرح أسئلة هادفة.

 .اءالدوإلى العالج بالعقاقير بدل  تلجأألنها  تسوءوحالتها  تقيءأخذت سامية   -

 مناقشة التالميذ  للوصول إلى القاعدة 

 أين تقع الهمزة في الكلمات الملونة ؟-

 على ماذا كتبت فيها؟  -

 تكتب الهمزة  في آخر الكلمة على حرف يناسب حركة ما قبلها  -

 * إذا كان ماقبلها  مكسورا تكتب على الياء  مثل : سيئ.

 ل : امرؤ.* إذا كان ما قبلها  مضموما تكتب على الواو مث

 * إذا كان ما قبلها مفتوحا تكتب على األلف مثل : نشأ.

 * إذا كان ما قبلها ساكنا تكتب على السطر مثل: شيء.

مرحلة بناء 

 التعلمات

يجيب عن 

 األسئلة

 ينجز النشاط.

يكتشف 

أخطاءه و 

 يصححها.

57ص إنجاز التمارين في دفتر األنشطة،التمرين  
 

لمات التي فيها همزة متطرفة و اذكر سبب كتابتها .استخرج من الفقة التالية الك  

 

صاحب المرء الذي يحب لك من الخير ما يحب لنفسه ، و ال تصاحب رفيق السوء   
 فيسئ إليك فال تهنأ و تعيش في شقاء.

 
 
 

 
 

التدريب 

 واالستثمار
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 فهم المكتوب الميدان

 مطالعة  النشاط

 إنتاج كتابي 

 نصائح طبية  العنوان

   الوصف المادي و المعنوي 

د45 المدة  

10/11 الحصة  

  

 
الكفاءة 

 الختامية

يقرأ نصوصا مختلفـة األنماط، مع التركيز على النمط 

الوصفي، تتكـوّن من ثمانين إلى مائة وعشرين 

 كلمة أغلبها مشكـولة، قراءة سليمة ويفهمها.

 اتمركب

 الكفاءة

ويعيد بناء المعلومات الواردة في   *يفهم ما يقرأ
يستعمل المعلومات الواردة في و النص المكتوب
يستعمل إستراتيجية القراءة و و النص المكتوب

 .يقيّم مضمون النص المكتوب
مؤشرات 

 الكفاءة

يحترم شروط القراءة الجهرية وعالمات الوقف ويعبّر 

عن غيره ويدمج  وصفيعن فهمه لمعاني النّص. ال

 مكتسباته ويوظفها

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

 يجيب عن األسئلة.
 للمحافظة على صحتك يجب أن تتبع حمية غذائية

كي يكون غذاءه متوازنا.قدم نصائح لزميلك   
مرحلة 

 االنطالق

 يقرأ -
يستعمل المعلومات  -

 الواردة في النص.
 

 

 

 

 

 

يمأل الجدول اعتمادا  -
 على النص.

 المطالعة  (1

 القراءة الصامتة للسندات. -
 طرح أسئلة اختبارية . -
 تلخيص السندات. -
 أتدرب على التعبير الكتابي: (2

دفتر   من 59ص يطلب المعلم من التالميذ انجاز التمارين 
 األنشطة 

 يقرأ النص /1

 
 يمأل الجدول مستعينا بالنص السابق. /2

 

مرحلة بناء 

 التعلمات

 

 

يصف الصورتين اعتمادا  

.على النص و الجدول  

 اكتب وصفا لكل صورة .
 

 

 

 
 

 التدريب و

 االستثمار
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 التاريخ العام الميدان

 تاريخ النشاط

  

شمال الفتوحات اإلسالمية في  العنوان

 .إفريقيا

 د45 المدة

  

 
الكفاءة 

 الختامية

يستغّل سندات مناسبة إلبراز التحواّلت  في 
 شمال إفريقيا بعد الفتح اإلسالمي.

 

مركبات 

 الكفاءة

يتعرّف على عناصر التحوّل في البشرية بعد 
اإلسالم. ظهور   

مؤشرات 

 الكفاءة

اعتماد سندات مناسبة للموازنة بين الجاهلية 
وصدر اإلسـالم الستخالص التحـوّل في 

 البشريـة.
 

 المراحل
 

 الوضعية التعليمية التعلمية

 

 التقويممؤشرات 
 

وضعية 
 االنطالق 

ـ يجيب معطيا أفكاره  من قام بنشر اإلسالم بعد وفاة الرسول )ص(؟ـ 
ة الدولة عن حال

اإلسالمية في أيامها 
 األولى.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بناء 
 التعلّمات

. 36ـ فتح الكتاب ص   

 ـ قراءة اإلشكالية دون اإلجابة عنها .
 : 01ـ قراءة السند

 ـ ماهي المدن التي ترى أسماءها على الخريطة ؟
 ـ هل تعرف أسماء هذه الدول حاليا ؟

 ـ كيف كانت من قبل ؟
02قراءة الّسند   

ـ كيف كانت أوضاع شمال إفريقيا قبل الفتح اإلسالمي؟      
:03قراءة السند   

ـ ماذا تالحظ في الّصورة؟   
هـ؟ 647ـ ماذا حصل في تاريخ    

:04قراءة السند   

 ـ  من الذي قام بفتح شمال إفريقيا ؟
 ـ من الذي حارب المسلمين عند وصولهم إلى شمال إفريقيا ؟

سالم ؟ـ هل قبل الّسكان المحليون اإل  
:استنتاجـ الوصول بالمتعلمين إلى     

بعد نجاح الفتوحات اإلسالمية في شبه الجزيرة العربية توجه  -

الفاتحون إلى شمال إفريقيا التي كان خاضعا لالحتالل 

البيزنطي ، فبدأ الفتح اإلسالمي لشمال إفريقيا على يد 

م ثم 670ه 50عقبة بن نافع حيث قام بتأسيس القيروان سنة 

 ل الفتوحات نحو الغرب حتى بلغ المحيط األطلسي. واص

 
 

 
 
 
 
 

 ـ يقرأ الّسندات.
 
 
 

ـ يحسن قراءة الخريطة 
 واستخدام مكوناتها.

 
 
 

ـ يتعرف على التغيرات 
األولى التي أحدثها 

 اإلسالم.

شمال إفريقيا ذاكرا أهم المدن إلى  وصول اإلسالم أبرز في فقرة بسيطة كيفية  التقويم 
 تحها أو تأسيسها.التي تم ف

حول  ـ يعزز تعلماته
التغيرات التي أحدثها 

 اإلسالم.
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 السكان و التنمية  الميدان

 جغرافيا  النشاط

  

 الموارد الطاقوية  العنوان

 د45 المدة

  

 
الكفاءة 

 الختامية

يصنف الموارد الطبيعية  المتجددة وغير 
المتجددة للمقارنة بينها واقتراح كيفية 

 التعامل معها.
 

مركبات 

 الكفاءة

  يتعرف على الموارد الطبيعية في
ويربط العالقة بين نشاط اإلنسان الجزائر،

 والثـروات الطبيعية في البلـد.

الهدف 

 التعلمي 

 في الجزائرالطاقوية ى الموارد يتعرف عل. 
 

 

 المراحل
 

 الوضعية التعليمية التعلمية

 

 التقويممؤشرات 
 

وضعية 
 االنطالق 

 يذكر أهم الموارد ـ  ماهي الموارد الطبيعية المعدنية الموجودة بالجزائر ـ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بناء 
 التعلّمات

. قراءة اإلشكالية دون اإلجابة عنها 100ـ فتح الكتاب ص   

 : 01ـ قراءة السند

 
  

أين يقع حقل  -
 المرك ؟

ماذا ينتج  -
 الحقل؟

 

 ما أهمية الطاقة ؟ -
 فيم تستعمل الطاقة؟ -

 

أين ترتكز  -
حقول الغاز 

 الطبيعي ؟
 كم يقدر إنتاجه؟

 
 

 
 أين يقع المصنع ؟-
 ؟ماذا ينتج -
 

 ماذا تمثل الخريطة ؟ -
 أين يتركز الغاز؟ -
 أين يتركز البترول؟ -
- ..................... 

 

 متى اكتشف البترول؟
 ماذا يمثل البترول ؟

................ 
 

:استنتاجـ الوصول بالمتعلمين إلى     
 مصادر الطاقة في الجزائر. أهميمثل البترول و الغاز الطبيعي   

مناس و أتتركز حقول الغاز الطبيعي في حاسي الرمل و عين 
 عين صالح. 

 اسي مسعود و عين امناس .و تتركز حقول البترول في ح
نتيجة  األموالو تلعب هذه المصادر دورا بارزا في توفير رؤوس 

 .اآلالتتصديرها للخارج و استعمالها كمادة لتحريك مختلف 

 

 
 
 
 
 

 ـ يقرأ الّسندات.
 
 
 

ـ يحسن قراءة الخريطة 
 واستخدام مكوناتها.

 
 
 

أهمية ـ يتعرف على 
 الطاقة 

 
يحدد أماكن تواجد -

 في الجزائر  الطاقة

  التقويم 
 . اذكر أهم الموارد الطاقوية الموجود في الجزائر و بين أهميتها 

يذكر الموارد الطاقوية ـ 
 وأهميتها 
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 05الجزئية :                                  02المقطع :
 

 
مبادئ أوّلية في السيرة النبوية  الميدان

 والقصص.

 تربية اسالمية النشاط

وانالعن . الصديق إسالم أبي بكر   

 

د45 المدة  

01/02 الحصة  

  

 
الكفاءة 

 الختامية

يعرف باختصار محطات من حياة الرسول 

صلى هللا عليه وسلم في مكّة وبداية 

يونس وقصّة ويتعّرف على قصّة  الدعوة،

األنبياء عليهم  صالح عليهما السالم

 السالم.

 اتمركب

 الكفاءة
اة الرسول صلّى أهـّم المحطّات في حي

 .هللا عليه وسلّم
 

الهدف 

 التعلمي

التعرف على محطات من حياة أصحاب 

 الرسول)ص(.

 

 مؤشرات التقويم  النّشاطات الخطوات
إثارة دوافع 
المتعلّمين 
 إلى التّعلّم

َوإِنََّك لََعلَٰى ُخلُقٍ َعِظيٍم" "قرأت في المصحف الشريف قوله تعالى  

سول هللا صلى هللا عليه وسلم و سنتعرف على هذه االية تبين مكانة ر
 نعم أخرى من خالل صورة الضحى

 

 
يتعرف على مكانة 

سيدنا محمد صلى 
 هللا عليه و سلم .

 قراءة
 السند

48قراءة النص  ص ـ  
 

 

 
. النص  يقرأ   

التّعرف على 
معاني 
 المفردات

 اعتنق االسالم= اختار االسالم
 كتاب الوحي=كتابة القرآن

 
على يتعرف 

 المفردات الصعبة 
 

 
 
 

ممارسة 
أنشطة 
 التّعلم

  49ينجز األنشطة ص 
: 01النشاط   

 
 

 
يتعرف على المعنى 

 اإلجمالي للورة .

 
 أقتدي

 و
 أمارس

:عن طريق الحوار و المناقشة يتوصل إلى ـ   
 

أحب أبا بكر و أقول : 'رضي هللا عنه( لكما سمعت اسمه  -
مة التي قدمها ألمته في أو قرأته ، و أعتز باألعمال العظي

 سبيل هللا.
أقتدي بأبي بكر رضي هللا عنه إلي أخالقه وخصاله  -

 الحميدة .
 

 
 

 يستنتج الخالصة 
 

 
أتحقق من 
 تعلّماتي

 أتمم الفراغات بالكلمات المناسبةـ 
ولد أبو بكر الصديق رضي هللا عنه بـ.................و اشتغل بــــ................ 

ن سادة...................وهو أول من أسلم من................... وكان سيدا م
وهو أقرب الناس إلى قلب....................حيث كان رفيقه في طريقه إلى 

....وهو أبو......أم المؤمنين من أبرز صفاته 
 ...............................................و.......................و.....................

 
 
 

 
 ينجز التمارين.



  االستاذ بلقاسم بدور المدرسة االبتدائية : مداحي سعيد  تيسمسيلت 

02:الدرس             03: الوضعية           02:الميدان           02: المقطع  

 
 
  

 الميدان
 اإلنسان والمحيط

 تربية علمية وتكنولوجية النشاط
  دورة الماء في الطبيعة . العنوان

 2×د45 المدة
 1/2 الحصة

 
الكفاءة 
 الختامية

مؤسسة للحفاظ على محيطه القريب يقترح حلوال 
بتجنيد موارده حول الظواهر المميّزة للحياة عند النباتات 

 والماء في الطبيعة وتوزيعه وترشيد استهالكه.
مركبات 
 الكفاءة

يتعرف على دورة  الماء في  الطبيعة ، ويسّمي 
الحاالت المختلفة للماء في هذه الّدورة. يعرف التحواّلت 

 في دورة ويذكر شروط التّحول. التي تحدث للماء
الهدف 
 التعلمي 

 .الماء في الطبيعة دورة يتعرف على 

 

المراح
 ل

 

 لوضعية التعليمية التعلّميةا
 

 

 التقويم

 مرحلة
 االنطالق 

 تقديم الوضعية االنطالقية و طرح المشكلة :

 

يجيب عن  
 األسئلة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مرحلة بناء 
 التعلّمات 

 58المرفقة ص  مالحظة الصور
 : 01النّشاط 

  
 ماذا يحدث لماء البحر عند تعرضه للّشمس ؟

 اشرح مصدر الّسحب ؟
 : 02النّشاط 

 

من أين جاءت قطرات الماء في 
 أعلى القارورة ؟

استنتج كيفية تشكّل السحب 
 وكيفية سقوط األمطار .

 
 :03النشاط 

 

 الحظ الرّسم التخطيطي :
ث للماء في ماهو التّحول الذي يحد

 ؟ 3 2 1المراحل 
تحوصل النتيجة في مخطط عام 

مختصر يمثل أهم التحوالت التي 
 تصيب الماء في دورته في الطبيعة 

 عن طريق المناقشة والحوار يتوصل االستاذ مع التالميذ إلى :

يتبخر الماء على سطح البحر و المحيط بفعل الحرارة و يصعد هذا البخار إلى أعالي 

قي بالهواء البارد فيتكاثف على شكل قطيرات صغيرة  صغيرة من الماء الجو يلت

 فتتشكل السحب.
 إذا انخفضت درجة الحرارة أكثر تتساقط قطرات الماء على شكل أمطار و ثلوج و برد .

 تعود مياه االنهار و الوديان و ما تحت االرض إلى البحر من جديد .
 و هي دائمة ومتكررة . )دورة الماء في الطبيعة(هذه الدورة تسمى 

يقرأ ويالحظ  
 الصور .

 
 

يحدد التلميذ  
 عناصر المحيط .

 
 يالحظ الصّور .

 
 

 رضيّات.فيقدم 
 

 
 يتذكر ما تعلّمه 

 
 

يستخرج خطوات 
المسعى 

التّجريبي في 
 البحث.

 

 استثمار

 المكتسبات

 

 59ص1حل التمارين 

 

يجيب عن 
 األسئلة

 األخطاءيكتشف 
 و يصححها.



  االستاذ بلقاسم بدور المدرسة االبتدائية : مداحي سعيد  تيسمسيلت 

 

 

12:الدرس              01: الوضعية          02:الميدان           02: المقطع   
 الحياة المدنية  الميدان
 تربية مدنية النشاط
 أساهم في حل الخالفات  الدرس
  1 الحصة
د45 المدة  

 
الكفاءة 
يه للحوار ينطلق من أمثلة واقعية للتعبير عن تبنّ  الختامية

فضه لكل أشكال كأسلوب حضاري في التواصل، ور
 الميز العنصري.

مركبات 
 الكفاءة

 يتعرّف على قواعد الحوار )تقبّل الرأي المخالف( 
يأخذ الكلمة،ويشارك في الحوار بشكل  

 منظّم،القتراح حّل لمشكل مطروح في محيطه.
مؤشرات 

 الكفاءة
أهمية المشاركة في حل الخالفات  . استنباط  

 

شاط المقترحالوضعيات التعلمية والن التقويم  المراحل 

 يجيب عن األسئلة
 هل قمت باإلصالح بين متخاصمين؟ -
 ما العبارات التي استعملتها ؟ -
 

 مرحلة االنطالق

 يالحظ -
 يقرأ -
 ينجز -
 يشارك  -
 يقترح  -

 أقرأ وأالحظ:

-  
 أفهم 
 بم شعر أحمد؟ -
 لماذا تخاصم الصديقان؟ -
 كيف كانت العالقة بينهما ؟ -
 لماذا لم ينم أحمد في الليل ؟ -
 حظ الوثائق و استنتج فائدة الصلح. ال -

   
 

  عين التصرفات الخاطئة.حظ الوثائق و ال -

    

 تعلمت
 أساهم في حل الخالفات التي تقع بين األشخاص عن طريق :

استعمال الحوار ❸إتباع  أسلوب التفاهم ❷نبذ العنف ❶

.نبذ التعصب ❺حسن اإلصغاء ❹  

مرحلة بناء 
 التعلمات

  يذكر األسباب
يتعرف على أخطائه 

 و يصححها .

 أنجز:
 اذكر بعض األسباب التي تؤدي إلى الخالفات بين أفراد.

 
 
 

 التدريب و
 االستثمار



  االستاذ بلقاسم بدور المدرسة االبتدائية : مداحي سعيد  تيسمسيلت 

 

39:الدرس           18: األسبوع                 03:  المقطع  

 

 األعداد و الحساب  الميدان

 

 رياضيات النشاط

  الحساب المتمعن فيه  العنوان

 د90 المدة

 1/2 الحصة

 
الكفاءة 

 الختامية

يحل مشكالت بتجنيد معارفه المتعلقة األعداد 
ة وكتابة، مقارنة )قراء 100000الطبيعية األصغر من

وترتيب، العالقات بينها واستعمال المعلومات الموجودة 

في كتابتها( والعمليات عليها )الجمع، الطرح، الضرب، 
اب القسمة باستعمال إجراءات شخصية( والحس

  بنوعيه )آلي ومتمعن فيه(.

مركبة 

يضع  سيرورة  شخصية للحساب بنوعيه )آلي  • الكفاءة
ومتمعن فيه( ويضع عمليات جمع وطرح وضرب األعداد 

 الطبيعية، ويحل مشكالت جمعية وضربية.

•  

الهدف 

 التعلمي 

يحسب جداءات  بكيفيات مختلفة )حساب 
 متمعن  فيه(.

والنشاط المقترح الوضعيات التعلمية التقويم  المراحل 

  يكتب النتيجة 

 تفكيك فرق عددين. (الحساب الذهني :1

.75 - 32 = 70 + 5 - 30 - 2 = 70 - 30 + 5 - 2 = 40 + 3 = 43 

مرحلة 

االنطال

 ق

 

 

 

 

 

تصديق  -
وتنظيم 

التعلمات 
الجديدة و 

تحقيق 
االنسجام 

في 
 .المعارف

 

 

يشارك  -
في 

استنتاج 
 القاعدة.

 أكتشف:)2
  واالكتشافة البحث مرحل -

 70صالمدونة على كتاب الرياضيات  ات عرض الوضعي-1
 قراءة الوضعية من طرف المعلم. -
 قراءات فردية . -

 المناقشة والتبادل: -
 عمل فردي يليه عمل ثنائي

 انجاز المهمات الواحدة تلو األخرى  -
 الحوصلة والتأسيس: -

 
 :نجز (أ3

  
 

 :(تعلمت 4

على  000أو  00أو  0أكتب  1000أو  100أو  10لضرب عدد في  -
 يمين العدد.

 

مرحلة 

بناء 

التعلما

 ت

ينجز التمارين 
 فرديا

يشارك في 
التصحيح 

 الجماعي 

 
 
 

 44 حل التمارين ص أتمرن  و أبحث  -
 

 التدريب

 و
 االستثمار
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40:الدرس           18: األسبوع                 03:  المقطع  

 

 األعداد و الحساب  الميدان

 

 رياضيات النشاط

   القسمة  العنوان

 د90 المدة

 1/2 الحصة

 
الكفاءة 

 الختامية

يحل مشكالت بتجنيد معارفه المتعلقة األعداد 

)قراءة وكتابة، مقارنة  100000الطبيعية األصغر من
وترتيب، العالقات بينها واستعمال المعلومات الموجودة 

ح، الضرب، في كتابتها( والعمليات عليها )الجمع، الطر
القسمة باستعمال إجراءات شخصية( والحساب 

  بنوعيه )آلي ومتمعن فيه(.

مركبة 

يضع  سيرورة  شخصية للحساب بنوعيه )آلي  • الكفاءة

ومتمعن فيه( ويضع عمليات جمع وطرح وضرب األعداد 
 الطبيعية، ويحل مشكالت جمعية وضربية.

 

الهدف 

 التعلمي 

د يحسب حاصل وباقي القسمة على عد

 طبيعي يتكون من رقم واحد.

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

األعداد يكتب 

  على األلواح.

  (الحساب الذهني :1
 إمالء أعداد

 

مرحلة 

االنطال

 ق

 

 

 

 

 

تصديق  -
وتنظيم 

التعلمات 
الجديدة 

و تحقيق 
االنسجا
م في 

 .المعارف
 

 

يشارك  -
في 

استنتاج 
 القاعدة.

 أكتشف:)2
  واالكتشافمرحلة البحث  -

 71صالمدونة على كتاب الرياضيات  ات عرض الوضعي-1
 قراءة الوضعية من طرف المعلم. -
 قراءات فردية . -

 المناقشة والتبادل: -
 عمل فردي يليه عمل ثنائي

 انجاز المهمات الواحدة تلو األخرى  -
 الحوصلة والتأسيس: -

 لتوزيع عدد الحصص لمتساوية نستعمل القسمة .
 :نجز أ(3

  
 

 :(تعلمت 4

 لتوزيع عدد الحصص لمتساوية نستعمل القسمة .
 2+(8x6)=50مثل: 

 = الباقي.2= الحاصل      6= القاسم    8= المقسوم      50
 يكون الباقي دائما أصغر من القاسم 

 
 

مرحلة 

بناء 

التعلما

 ت

ينجز  -
التمارين 

 فرديا
يشارك  -

في 
التصحيح 

الجماع
 ي 

 
 
 

 45 حل التمارين ص  أتمرن  و أبحث -
 

 التدريب

 و

االستثما

 ر
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41:الدرس           18: األسبوع                 03:  المقطع  

 

 األعداد و الحساب  الميدان

 

 رياضيات النشاط

  القسمة  العنوان

 د90 المدة

 1/2 الحصة

 
الكفاءة 

 الختامية

يحل مشكالت بتجنيد معارفه المتعلقة األعداد 

)قراءة وكتابة، مقارنة  100000ألصغر منالطبيعية ا
وترتيب، العالقات بينها واستعمال المعلومات الموجودة 

في كتابتها( والعمليات عليها )الجمع، الطرح، الضرب، 
القسمة باستعمال إجراءات شخصية( والحساب 

  بنوعيه )آلي ومتمعن فيه(.

مركبة 

يضع  سيرورة  شخصية للحساب بنوعيه )آلي  • الكفاءة

ومتمعن فيه( ويضع عمليات جمع وطرح وضرب األعداد 
 الطبيعية، ويحل مشكالت جمعية وضربية.

 

الهدف 

 التعلمي 

 يحل وضعيات قسمة 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

على النتيجة يكتب 

  األلواح.

  (الحساب الذهني :1
 1000-100-10الضرب في 

 

مرحلة 

 االنطالق

 

 

 

 

 

تصديق  -
وتنظيم 

التعلمات 
الجديدة و 

تحقيق 
االنسجام 

في 
 .المعارف

 

 

يشارك  -
في 

استنتاج 
 القاعدة.

 أكتشف:)2
  واالكتشافمرحلة البحث  -

 72صالمدونة على كتاب الرياضيات  ات عرض الوضعي-1
 قراءة الوضعية من طرف المعلم. -
 قراءات فردية . -

 المناقشة والتبادل: -
 عمل فردي يليه عمل ثنائي

 انجاز المهمات الواحدة تلو األخرى  -
 الحوصلة والتأسيس: -

 في التوزيع بالتساوي نجد قيمة الحصة.
 :نجز (أ3

  
 

 :(تعلمت 4
 

 حصة القسمة .في التوزيع بالتساوي نجد قيمة 
 
 

مرحلة 

بناء 

 التعلمات

ينجز  -
التمارين 

 فرديا
يشارك  -

في 
التصحيح 

 الجماعي 

 
 
 

 45 ص حل التمارين أتمرن  و أبحث  -
 

 التدريب

 و

 االستثمار

 



  االستاذ بلقاسم بدور المدرسة االبتدائية : مداحي سعيد  تيسمسيلت 

  06:درسال                                  02المقطع :
 تهذيب السلوك  الميدان

 تربية اسالمية النشاط

 الحلم والعفو  العنوان
 

د45 المدة  

01/02 الحصة  

  

 
الكفاءة 

 الختامية

 في المكتسبة األخالقيّة القواعد توظيف المتعلّم ُيحسن
 يناسب بشكل ويتناولها والبيئّي، االجتماعيّ  المحيط

  الّسلوكات بتجنّب أو التطبيقيّة أ االستظهاريّة الوضعيّاّت
 وإقامة المحيط، وتلويث الّذات على واالنغالق ئةالسيّ 

 لمسؤولية وتحّمل األصدقاء واختيار الجوار حسن عالقات
 اإلسالميّ  التّراث على والمحافظة األمانة، وأداء

 .الجزائريّ 
مركبات 

 الكفاءة
 المعامالت االجتماعية السليمة ▪

 السلوك القويم ▪
 
الهدف 

 التعلمي

و أثرها في  ة الحسنةالقيم األخالقي التعرف على 

 المجتمع.

 

 مؤشرات التقويم  النّشاطات الخطوات
إثارة دوافع 
المتعلّمين 
 إلى التّعلّم

 اسما  99هلل تعالى 
 اذكر ما تحفظ منها .

 
يذكر أسماء هللا 

 الحسنى.
 قراءة
 السند

50قراءة النص  ص ـ  
 

. النص  يقرأ   

 
 
 

ممارسة 
أنشطة 
 التّعلم

  50ينجز األنشطة ص 
: 01النشاط   

 
: 02النشاط   

 

 
 

 
 
 

 يصنف السلوكات 
 
 
 

يتعرف على معاني 
 العفو 

 
 أقتدي
 و

 أمارس

عن طريق الحوار و المناقشة يتوصل إلى :ـ   
 

الحلم و العفو من صفات هللا تعالى التي يجب أن يتحلى بها  -
 المؤمن.

كان الرسول )ص( حليما محسنا يعفو عمن يسيء إليه و 
 التحلي بذلك.أمر أصحابه ب

 
 

 يستنتج الخالصة 
 

 
أتحقق من 
 تعلّماتي

عوض كل سلوك مسيء ❶

 بسلوك حسن فيما يلي:

ضع كل كلمة في مكانها المناسب في ❷

 الفقرة :
 ظلمك. -االجتماعية-المقدرة-أساء-محبة

 االنتقام :....... -
 الكذب:........ -
 اإلساءة:....... -
 التكبر: ......... -
 الخيانة:...... -

يكون عند...... بأن تسامح من  العفو
.....وتعفو عمن .......فتتحول ...........إلى 

 ..........وتتقوى  الروابط ...................

 

 
 ينجز التمارين.
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03:الدرس             03: الوضعية           02:الميدان           02: المقطع  

 
 
  

 الميدان
 اإلنسان والمحيط

 علمية وتكنولوجيةتربية  النشاط
  مبدأ األواني المستطرقة  العنوان

 2×د45 المدة
 1/2 الحصة

 
الكفاءة 
 الختامية

يقترح حلوال مؤسسة للحفاظ على محيطه القريب 
بتجنيد موارده حول الظواهر المميّزة للحياة عند النباتات 

 والماء في الطبيعة وتوزيعه وترشيد استهالكه.
مركبات 
 الكفاءة

بين مبدأ األواني المستطرقة وتوزيع الماء في الربط 
 المجّمعات السكنية

الهدف 
 التعلمي 

 يعرف مبدأ اآلنية المستطرقة في شبكة توزيع الماء
 

 
 المراحل

 
 لوضعية التعليمية التعلّميةا

 

 
 التقويم

 مرحلة
 االنطالق 

 تقديم الوضعية االنطالقية و طرح المشكلة :

 

يجيب عن  
 األسئلة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مرحلة بناء 
 التعلّمات 

 58مالحظة الصور المرفقة ص 
 : 01النّشاط 

 
 
 

 هل يتغير سطح ماء ؟

 
 

 : 02النّشاط 

 

كيف يظهر سطح الماء في فرعي 
 اآلنية؟ .

 

 عن طريق المناقشة والحوار يتوصل االستاذ مع التالميذ إلى :

لساكن في فروعها في األنية المستطرقة تكون األسطح الحرة للماء ا
 دائما في نفس المستوى األفقي.

 

يقرأ ويالحظ  
 الصور .

 
 

  
 

 يالحظ الصّور .
 
 
 رضيّات.فيقدم 

 
 

 يتذكر ما تعلّمه 
 

 
يستخرج خطوات 

المسعى 
التّجريبي في 

 البحث.

 

 استثمار

 المكتسبات

 

 63ص 2و1حل التمارين 

 

يجيب عن 
 األسئلة

يكتشف األخطاء 
 و يصححها.
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 فهم المنطوق  الميدان

 فهم المنطوق النشاط

     أكتشف اللعبة . الموضوع

 د45 المدة

 01 الحصة

 
الكفاءة 

 الختامية

 يفهم خطابات منطوقة مختلفة األنماط، ال
 سيما النمط الوصفي ويتجاوب معها.

 اتمركب

 الكفاءة

 *يردّ استجابة لما يسمع
 يتفاعل مع النّص المنطوق *
 يحلّل معالم الوضعية التواصلية*
  يقيّم مضمون النّص المنطوق*

مؤشرات 

 الكفاءة

يتصرّف بكيفية تدّل على اهتمامه لما يسمع، 
يحّدد موضوع الوصف وعناصره، يستخدم 

اللغوية المناسبة للوصفالروابط   

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

 يجيب عن األسئلة 
 لكل واحد منا هوابته . -
 فما هي هوايتك ؟و لما ذا اخترتها ؟  -

مرحلة 

 االنطالق

يستمع إلى النص 
 ويبدي اهتماما

 
 

يجيب بجمل 
بسيطة تترجم 

 المعنى العام للنص
 

يعيد بناء أحداث 
لنص المنطوقا  

من طرف المعلم وأثناء ذلك يجب التواصل البصري بينه ( أكتشف )قراء النص المنطوق 
الحس حركي والقرائن اللغوية. باألداءوبين متعلميه مع االستعانة   

62الدليل ص  
 النص المنطوق.

 
 فهم المنطوق:

 ؟   تسيير و تتنقل هذه اللعبة كيف  -
 اذكر بعض صفاتها. -
 ؟تي تقوم بها اللعبة ماهي الحركات ال -
 ؟هل اكتشفت هذه اللعبة  -
 ؟   لماذا تأبى الكرة الوخز -
 ؟ صف هذه الكرة -
 ؟ لماذا كرة القدم محبوبة  -

 

مرحلة بناء 

 التعلمات

أفكار جديدة  بناء

ورد في  تدعم ما

 النص المنطوق

 تقويم اإلنجاز.

 

 

.أشاهد و أعبر  

  
  

ج التالميذ() يمكن تفويمالحظة الصور و التعبير عنها   
 

التدريب 

رواالستثما  
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 .تعبير شفوي الميدان

 تعبير شفوي)أستعمل الصيغ( النشاط

 التعجب  العنوان

 45 المدة

 02 الحصة

 
الكفاءة 

تاميةالخ  

يصف شيئا انطالقا من سندات متنوعـة في وضعيات 
 تواصلية دالّة.

 اتمركب

 الكفاءة

 يتواصل مع الغير 
 يفهم حديثه

 يقدم ذاته ويعبر عنها
مؤشرات 

 الكفاءة

يعبر بلغة سليمة .  -  
يتقـيّد بالموضوع.  -يستخدم القرائن المناسبة للوصف -

ط توظيفا يوظّف الرواب -يحترم خطاطة النمط الوصفي
و يستعمل  سليما يعبّر عن رأيه في  الموصوف

في وضعيات دالة. (ما أفعل ) التعجبصيغة   

 

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يتذكر مضمون النص 

 المنطوق.

 يجيب عن األسئلة.

 

 (   أكتشف اللعبة)العودة إلى النص المنطوق

 العام للنص المنطوق. يطرح المعلم أسئلة حول المعنى

 بم وصفت اللعبة؟  -

 مرحلة االنطالق

يجيب عن األسئلة، 

يكتشف الصيغ 

 ويوظفها.

 

 المرحلة األولى

 بناء الجمل المحتوية على الصيغ المستهدفة بطرح األسئلة .

 

 ! سيرهاما أدق  -
 ! أمرهاما أعجب  -

 المرحلة الثانية.

 الكلمات الملونة الحظ  -
 على ماذا تدل ؟ -

 
 ة الثالثة.المرحل

 .لوضعيات التالية عن ا التعجب صيغة  عبر باستعمال -
 .سرعة الالعب  -

 .قوة حامل األثقال  -

 .دقة تصويب رامي الرمح   -

 .طول المسافة التي حققها رامي الجلة  -

 .علو االرتفاع الذي وصل إليه رياضي القفز  -

 .كثرة تحطيم األرقام القياسية  -

 كبر البطيخة التي اشتراها أبي. -

 رة أكل الشارع.خطو -

 سعادة اإلنسان سليم الجسم. -

 روعة الشعور بالفوز. -

 

 مرحلة بناء التعلمات

يتدرب على استعمال 

الصيغ في وضعيات 

مشابهة ويستثمرها 

 في وضعيات جديدة.

 

 

 

 . تعجب صيغة الكون جمال  أخرى باستعمال 

 

 

 التدريب واالستثمار
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 .تعبير شفوي الميدان
 إنتاج شفوي  النشاط
  الرياضة المفضلة  العنوان 

 د45 المدة
 03 الحصة

  

 
الكفاءة 

 الختامية
يصف شيئا انطالقا من سندات متنوعـة في 

 وضعيات تواصلية دالّة.
 اتمركب

 الكفاءة
 يتواصل مع الغير 

 يفهم حديثه
 يقدم ذاته ويعبر عنها

مؤشرات 
 الكفاءة

 يعبر بلغة سليمة .  -
يتقـيّد  -يستخدم القرائن المناسبة للوصف -

يوظّف  -حترم خطاطة النمط الوصفييبالموضوع. 
الروابط توظيفا سليما يعبّر عن رأيه في  

 الموصوف

 

والنشاط المقترح الوضعيات التعلمية التقويم  المراحل 

 

يصف حالة 

.المريض  

 

 . في يوم من األيام أصيب احد أفراد عائلتك بمرض
  صف حالته.

مرحلة 

 االنطالق

 يعبر معتمدا على

 الصور 

 

 وصف المشاهد. (1

 

  

 صف المشهد . -

 مارأيك في هذه الوضعية ؟ -

 صف المشهد . -

 مارأيك في هذه الوضعية ؟

 

 الرياضة المفضلة: (2

 ي الرياضة التي تفضلها؟ما ه -

 لماذا تفضلها؟ -

 هل هي رياضة جماعية أم رياضة فردية ؟ -

 بم تشعر وأنت تمارسها ؟ -

 ماذا تفعل إذا خسرت؟ -

مرحلة بناء 

 التعلمات

 

المباراة  يصف  

 

 

 

 شاركت في مباراة  لكرة القدم ، صف المباراة  -
 

 

 التدريب و

 االستثمار
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 فهم المكتوب الميدان
 قراءة )أداء+فهم(  النشاط
     لمن تهتف الحناجر العنوان

 د45 المدة
 4 الحصة

 
الكفاءة 

 الختامية
يقرأ نصوصا مختلفـة األنماط، مع التركيز على النمط 

تكـوّن من ثمانين إلى مائة وعشرين الوصفي، ت
 كلمة أغلبها مشكـولة، قراءة سليمة ويفهمها.

 اتمركب
 الكفاءة

ويعيد بناء المعلومات الواردة في   *يفهم ما يقرأ
 النص المكتوب

 *يستعمل المعلومات الواردة في النص المكتوب
يقيّم مضمون النص *يستعمل إستراتيجية القراءة و 

 .المكتوب
مؤشرات 

 الكفاءة
يحترم شروط القراءة وعالمات الوقف، يعبّر عن فهمه 

 عن غيره، ويختار من متعدد. وصفيلمعاني النّص. ال

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

 يجيب عن األسئلة  

 (    اكتشف اللعبة )العودة إلى النص المنطوق
 ص المنطوق.يطرح المعلم أسئلة حول المعنى العام للن

 بم وصفت الكرة ؟ -
 

مرحلة 
 االنطالق

يكتشف 
الشخصيات ويعبر 

 عنها
 يعبر عن الصور
يقرأ فقرات من 

 النص قراءة صحيحة
 يجيب عن األسئلة
يوظف الكلمات 

 الجديدة في جمل
يستخرج القيم 

 .ويتحلى بها

 .ومالحظة الصورة المصاحبة للنص 86فتح الكتاب ص 

 

 

 

 

 ماذا تشاهد في الصورة؟

 

 

 تسجيل توقعات التالميذ عن موضوع النص.
 ترك فرصة للتالميذ للقراءة الصامتة .  -
 ؟   عن أي رياضة يتحدث النص -
 ؟هو بطل المباراة من  -
-  
 اإليحاء.قراءة النص قراءة نموذجية من طرف المعلم مستعمال  -
ال مطالبة التالميذ بالتداول على القراءة ، فقرة / فقرة )يبدأ بالمتمكنين حتى   -

 ( األخطاءارتكاب  إلىيدفع المتأخرين 
 تذليل الصعوبات أثناء القراءة و شرح المفردات الجديدة و توظيفها في جمل

مناقشة التالميذ عن فحوى النص والمعنى الظاهري له باألسئلة 
 المناسبة.

 

مرحلة بناء 
 التعلمات

 

 يجيب عن األسئلة
يقدم أفكارا أخرى 

استنادا إلى 
 تصوراته
 النشاط.ينجز 

 طرح أسئلة أخرى قصد اإللمام بالموضوع
 

 60ص3إنجاز التمارين في دفتر األنشطة، التمرين رقم

 الصحيحة: اإلجابةاختر  ❶

 
العبين كانا منعزلين ، ثالثة العبين كانوا مجتمعين ، خمسة العبين  رواغ الالعب : -

 . يحيطون به 
   وحوش متمردة ، األسود الشرسة .كأنهم:  -
 : كالعاصفة ، كالطوفان ، كالتسونامي . نانزل أنصار -
 

 لمن هتفت الحناجر في هذه المقابلة ؟❷

 
 
 
 

 التدريب 
 و

 االستثمار
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 فهم المكتوب الميدان
 محفوظات النشاط
  رياضة األبدان. العنوان 

 د45 المدة
 05 الحصة

 
الكفاءة 

 الختامية
يقرأ نصوصا مختلفـة األنماط، مع التركيز على 
النمط الوصفي، تتكـوّن من ثمانين إلى مائة 

وعشرين كلمة أغلبها مشكـولة، قراءة سليمة 
 ويفهمها.

ات مركب
 الكفاءة

دة في و يعيد بناء المعلومات الوار يفهم ما يقرأ
النص المكتوب ويستعمل المعلومات الواردة في 

 النص المكتوب
مؤشرات 

 الكفاءة
 يؤدّي المحفوظات أداء معبرا.

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

 يجيب عن األسئلة.
 اذكر أنواع الرياضات التي تعرفها  -
 ماهي الرياضة التي تفضلها ؟ و لماذا ؟ -

مرحلة 
 نطالقاال

ينصت ويحسن 
 االستماع.

 
 يجيب عن األسئلة.
 يستظهر ماحفظ.

 المرحلة األولى.

 مكتوبة بخط واضح. المقطوعةيعرض المعلم 

 
  قراءة صامتة للمقطوعة .

 طرح  سؤال حول فهم المعنى العام  للمحفوظة.
 قراءة القصيدة من قبل المعلم .

 مناقشة محتوى القصيدة من خالل األسئلة الموجهة
 شرح الكلمات المبهمة .

 
 المرحلة الثانية.

 .يتم تجزئة المحفوظة إلى أجزاء  -
 قراءة التالميذ للمحفوظة  قراءات فردية. -
 تحفيظ المحفوظة عن طريق المحو التدريجي. -

مرحلة بناء 
 تالتعلما

 يجيب عن األسئلة
 يستظهر.

 حفظ و أداء المحفوظة أداء معبرا.  -
التدريب 

 واالستثمار
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 فهم المكتوب الميدان
 قراءة وقواعد نحوية النشاط
 ؟لمن تهتف الحناجر  العنوان

     الحال 
 د90 المدة

 7و6 الحصة

 
الكفاءة 

 الختامية
لفـة األنماط، مع التركيز على النمط يقرأ نصوصا مخت

الوصفي، تتكـوّن من ثمانين إلى مائة وعشرين 
 كلمة أغلبها مشكـولة، قراءة سليمة ويفهمها.

مركبة 
 الكفاءة

ويعيد بناء المعلومات الواردة في   *يفهم ما يقرأ
لمعلومات الواردة في يستعمل او النص المكتوب
القراءة و يستعمل إستراتيجية ب و النص المكتو

 .يقيّم مضمون النص المكتوب
مؤشرات 

 الكفاءة
يحترم شروط القراءة الجهرية وعالمات الوقف، ويعبّر 

و عن غيره.  وصفيعن فهمه لمعاني النّص. ال
 .   الحال و حالة إعرابهايتعرف على 

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يجيب شفويا عن 

 األسئلة.

عودة إلى النص المقروء وطرح أسئلة حول المعنى الظاهري للنص.ال  

 ؟ ما سبب مرض سامية  -
 

مرحلة 

 االنطالق

 

يقرأ فقرات من 

النص قراءة 

 صحيحة

 يجيب عن األسئلة

يوظف الكلمات 

 الجديدة في جمل

 

 

 

يتعرف على 

 الحال. 

 

يتعرف على إعراب 

 الحال.

  

(أداءالمرحلة األولى)قراءة   

وقراءة النص قراءة صامتة.86ص من التالميذ فتح الكتب  يطلب المعلم  

 تليها قراءة جهرية معبرة)تجسيد األهداف الحس حركية(

يفسح األستاذ المجال للمتعلمين لألداء مركزا على حسن القراءة وجودتها، وعلى من لم 

 يقرأ في حصة األداء،)فقرة/فقرة(.

(87ص دة كتاب التلميذ شرح وتوظيف عبارات أخرى من النص)كلماتي الجدي  

 أثري لغتي :

 جد الجزأين المتكاملين

 المالكمة.   ❶

التآخي بين شعوب القارات   ❷

 الخمس.

 بحضور حارس المرمى. ❸

 قرارات الحكم نهائية.❹

الدوائر الخمس  المتداخلة لأللعاب ❶

 االولمبية ترمز إلى :

 ال يعد فريق كرة القدم قانونيا إال : ❷

 ب عبارة تعني أن:الحكم سيد الملع❸

 الفن النبيل هو رياضة:❹

 

 المرحلة الثانية)بناء الجملة المتضمنة الظاهرة النحوية(

الجمل.العودة إلى النص المقروء وطرح أسئلة هادفة لبناء   

 . فزعاقمت من نومي  -

 . مبتهجيننزل األنصار  -

 . كتابة الجملة على السبورة 

 ؟الجمل ما نوع  -
 ين قمت ؟كيف كان حالي ح -
 كيف كان حال األنصار حين نزلوا ؟ -

 ما الحركة التي تظهر على فزعا و عالم تدل ؟ -
 هل هو نكرة أم معرفة؟ -

 يطرح المعلم أسئلة هادفة للوصول إلى:
 الحال  اسم نكرة منصوب يبين حالة صاحبه .  -
 تكون الحال المفردة من نفس جنس و عدد صاحب الحال. -
 /منتصرينعاد الفريقان  /منتصرامثل : عاد الفريق  -

 

مرحلة بناء 

 التعلمات

 

 يجيب عن األسئلة

 ينجز النشاط.

 61صإنجاز التمارين في دفتر األنشطة، 

 عين الحال في الفقرة التالية: /1
يستيقظ الرياضي المحترف مبكرا ، و يذهب إلى الملعب نشيطا ، حيث يقضي ساعة جريا  

ا في الراحة فيأكل أطعمة متوازنة صابرا على مغريات متحديا التعب ، ثم يعود إلى الدار راغب
 المائدة و يعود إلى التمرن آمال إلي تحطيم الرقم القياسي.

 

 التدريب 

 و

 االستثمار
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م المكتوبفه الميدان  

 قراءة  النشاط

 صيغ صرفية 

 لمن تهتف الحناجر؟ العنوان
 اسم الفاعل 

د90 المدة  

8/9 الحصة  

 

 
الكفاءة 

 الختامية

يقرأ نصوصا مختلفـة األنماط، مع التركيز على النمط 

الوصفي، تتكـوّن من ثمانين إلى مائة وعشرين كلمة 

 أغلبها مشكـولة، قراءة سليمة ويفهمها.

 تامركب

 الكفاءة

ويعيد بناء المعلومات الواردة في النص   *يفهم ما يقرأ
 المكتوب

 *يستعمل المعلومات الواردة في النص المكتوب
يقيّم مضمون النص *يستعمل إستراتيجية القراءة و 

 .المكتوب

مؤشرات 

 الكفاءة

يحترم شروط القراءة الجهرية وعالمات الوقف ويعبّر عن 

يصوغ اسم و عن غيره صفي لوفهمه لمعاني النّص. ا

 الفاعل من الثالثي.

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

 يجيب عن األسئلة.
 

 العودة إلى النص المقروء وطرح أسئلة هادفة.

مرحلة 

 االنطالق

يكتشف الشخصيات 

 ويعبر عنها

يقرأ فقرات من النص 

 قراءة صحيحة

 يجيب عن األسئلة

ت يوظف الكلما

 .الجديدة في جمل

 

 

 المرحلة األولى)قراءة أداء(

 وقراءة النص قراءة صامتة.86ص يطلب المعلم من التالميذ فتح الكتب  -

 طرح سؤال اختباري للقراءة الصامتة. -

قراءة جهرية معبرة)تجسيد األهداف الحس حركية(  -  

على من لم يقرأ فسح المجال للمتعلمين لألداء مركزا على حسن القراءة وجودتها،و -

 في الحصتين السابقتين)فقرة/فقرة(.

(78صأقرأ وأفهم)  

 استخراج األفكار األساسية للنص.
 

(الصيغة الصرفية الجمل المتضمنة  استخراج )نيةالمرحلة الثا  

 العودة إلى النص المقروء وبناء الجمل بطرح أسئلة هادفة.

فريقنا.      حارسكنت أمام  -  

 ن الفريق الخصم.م الالعبرمى الكرة  -

 من هو الحارس؟ -

 من هو الالعب؟-

 يطرح المعلم أسئلة هادفة للوصول إلى:
 
.اعل و يدل على الذي فعل الفعليكون على وزن ف الفاعلاسم   

مثل : فتح/فاتح   

 

مرحلة بناء 

 التعلمات

 يجيب عن األسئلة

 

 

 ينجز النشاط.

يكتشف أخطاءه و 

 يصححها.

61ص نشطة،التمرينإنجاز التمارين في دفتر األ  
 

جد اسم الفاعل من األفعال التالية و ضعه في جملة.❶  

-لعب -حكم -رمى –حمل  -فاز  

 

 .جد اسم فاعل مناسب ❷

 الريح حليفه . -
 حافظ  بحرص على مرماه. -
 عرف كل أسرار السباقة. -
 يصنع الحلي الثمينة. -
 غير نيئ. -

 
 
 

التدريب 

 واالستثمار
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 فهم المكتوب الميدان

 مطالعة  النشاط

 إنتاج كتابي 

 نصائح طبية  العنوان

 وصف مشهد

د45 المدة  

10/11 الحصة  

  

 
الكفاءة 

 الختامية

النمط يقرأ نصوصا مختلفـة األنماط، مع التركيز على 

الوصفي، تتكـوّن من ثمانين إلى مائة وعشرين 

 كلمة أغلبها مشكـولة، قراءة سليمة ويفهمها.

 اتمركب

 الكفاءة

ويعيد بناء المعلومات الواردة في   *يفهم ما يقرأ
يستعمل المعلومات الواردة في و النص المكتوب
يستعمل إستراتيجية القراءة و و النص المكتوب

 .مكتوبيقيّم مضمون النص ال
مؤشرات 

 الكفاءة

يحترم شروط القراءة الجهرية وعالمات الوقف ويعبّر 

عن غيره ويدمج  وصفيعن فهمه لمعاني النّص. ال

 مكتسباته ويوظفها

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

 يجيب عن األسئلة.
مرحلة  

 االنطالق

 يقرأ -
يستعمل  -

المعلومات 
الواردة في 

 .النص
 

 

 

 

 

 

يمأل الجدول  -
اعتمادا على 

 النص.

 المطالعة  (1

 القراءة الصامتة للسندات. -
 طرح أسئلة اختبارية . -
 تلخيص السندات. -
 أتدرب على التعبير الكتابي: (2

 دفتر األنشطة  منو يمأل الجدول  63يقرأ النص ص  /1
 

 

 من:
............................................... 

إلى : 
............................................. 

 

 من:
............................................... 

إلى : 
............................................... 

 

 من:
........................................ 

إلى : 
............................................... 

 

ناء مرحلة ب

 التعلمات

 

 

مشاهد بأسلوبه يصف ال

اعتمادا على  الخاص 

.النص و الجدول  

 اكتب وصفا لكل صورة .

 

...............................................

...............................................

............................................... 

 

...............................................
...............................................
............................................... 

 

...............................................

............................................... 
...............................................

............................................... 
 

 التدريب و

 االستثمار
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 التاريخ العام الميدان

 تاريخ النشاط

  

الفتوحات اإلسالمية مراحل  العنوان

 .إفريقياشمال في 

 د45 المدة

  

 
الكفاءة 

 الختامية

يستغّل سندات مناسبة إلبراز التحواّلت  في شمال 
 إفريقيا بعد الفتح اإلسالمي.

 

مركبات 

 الكفاءة

يتعرّف على عناصر التحوّل في البشرية بعد ظهور  
 اإلسالم.

مؤشرات 

 الكفاءة

اعتماد سندات مناسبة للموازنة بين الجاهلية وصدر 
حـوّل في البشريـة.اإلسـالم الستخالص الت  

 

 المراحل
 

 الوضعية التعليمية التعلمية

 

 التقويممؤشرات 
 

وضعية 
 االنطالق 

 في شمال إفريقيا ؟من قام بنشر اإلسالم ـ 
 متى تم تأسيس مدينة القيروان؟ -

 عن األسئلة .ـ يجيب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بناء 
 التعلّمات

. 38ص ـ فتح الكتاب   
بة عنها .ـ قراءة اإلشكالية دون اإلجا  

ومناقشة :01قراءة السند  ـ  
 ـ ماهي المدن التي ترى أسماءها على الخريطة ؟

 ـ ماهي الحمالت العسكرية الموضحة على الخريطة ؟
 ـ قم بتتبع الحمالت الموضحة على الخريطة واذكر كيفية سيرها؟

 
ومناقشة 02قراءة الّسند   

؟ـ هل تعرف أين يوجد قبر القائد عقبة بن نافع       
ـ في أي سنة توفّي ؟وأين ؟      

 
و مناقشة : 04و 03قراءة السند   

ـ كم دام الفتح اإلسالمي لشمال افريقيا؟   
ـ من هم أهم الفاتحين الين شاركوا في الفتح؟   
ـ ما هي أهم الدول التي أسسها الفاتحون ؟   
ـ الوصول بالمتعلمين إلى بناء الخالصة التالية :    
 

هـ( 90-هـ21عاما) 70قيا نحو دام فتح شمال إفري-

م( فبعد فتح مصر بقيادة عمر بن العاص 709-م642)

توجه الفاتحون إلى طرابلس )ليبيا حاليا( و لما 

وصلوا تونس أسس عقبة بن نافع مدينة القيروان 

 بتونس و اتخذها منطلقا لفتح بقية شمال إفريقيا 

 
 

 
 
 
 
 

 ـ يقرأ الّسندات.
 
 
 
 يتعرف على القائد عقبةـ 

 بن نافع.
 
 
 

 الفاتحين .ـ يتعرف على 
 

يذكر أهم المدن  -
التي أسسها 

 الفاتحون.

  التقويم 
أبرز في فقرة بسيطة كيفية وصول اإلسالم  إلى شمال 

 إفريقيا ذاكرا أهم المدن التي تم فتحها أو تأسيسها.
 

حول التغيرات  ـ يعزز تعلماته
 التي أحدثها اإلسالم.
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 السكان و التنمية  الميدان

 جغرافيا  النشاط

  

 فالحية الموارد ال العنوان

 د45 المدة

  

 
الكفاءة 

 الختامية

يصنف الموارد الطبيعية  المتجددة وغير 
قتراح كيفية المتجددة للمقارنة بينها وا

 التعامل معها.
 

مركبات 

 الكفاءة

  يتعرف على الموارد الطبيعية في
ويربط العالقة بين نشاط اإلنسان الجزائر،

 والثـروات الطبيعية في البلـد.

الهدف 

 التعلمي 

  في الجزائرفالحية اليتعرف على الموارد. 
 

 

 المراحل
 

 الوضعية التعليمية التعلمية

 

 التقويممؤشرات 
 

وضعية 
االنطال

 ق 

 يذكر أهم الموارد ـ  ماهي الموارد الطبيعية المعدنية الموجودة بالجزائر ـ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بناء 
التعلّما

 ت

قراءة اإلشكالية دون اإلجابة عنها . 102ـ فتح الكتاب ص   

 : 01ـ قراءة السند

   

كم تبلغ مساحة األراضي الصالحة 
 للزراعة؟

 

 ما مصدر أغذيتنا ؟ -
 

هي أسباب قلة اإلنتاج الفالحي ما 
 ؟

 
 

 

 ما اسم السد؟-
 ما الفائدة من بناء السدود؟ -
 

الثروة ماذا تمثل  -
 الحيوانية؟

 ماذا توفر لنا؟ -
 

 ما نوع األشجار ؟
 ماذا توفر لنا ؟

 

:استنتاجـ الوصول بالمتعلمين إلى     
الصالحة  األراضين أ إالمساحة الجزائر  شساعةرغم    -

 مليون هكتار . 10تتعدى  الللزراعة 

موردا طبيعيا لالقتصاد من خالل والغابية تمثل الثروة الحيوانية   -

 –الحليب  –الجلود  – األصوافما توفره من مواد متنوعة: 

 الفلين.  -األخشاب  – األسماك

 

 
 
 
 
 

ـ يقرأ  ▪
 الّسندات.

 
 
 
 

ـ يتعرف على  ▪
أهمية 

 لسدودا
 

  يذكر إنتاج
الثروة 

 الحيوانية .
 

 ف يكتش
أهمية الثروة 

  الغابية .

 
 التقويم

 
 الموارد الطبيعية الموجودة في الجزائر. ألهمجدوال  أنجز

الموارد  يصنفـ 
 الطبيعية.
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 الحياة المدنية  الميدان
 تربية مدنية النشاط
  الدرس

 لعنصريالتمييز ا

  1 الحصة
د45 المدة  

 
الكفاءة 
يه للحوار ينطلق من أمثلة واقعية للتعبير عن تبنّ  الختامية

كأسلوب حضاري في التواصل، ورفضه لكل أشكال 
 الميز العنصري.

مركبات 
 الكفاءة

يقّدم أمثلة لتبرير رفضه لكّل أشكال الميز  
 العنصري .

الهدف 
 التعلمي 

 . العنصري التمييزيتعرف على أشكال 

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

 يجيب عن األسئلة
يعيش األطفال الفلسطنين  مع أهاليهم حياة صعبة ، ما السبب  -

 في ذلك؟
 اذكر شعوبا أخرى تعيش نفس الظروف. -

 مرحلة االنطالق

 يالحظ -
 يقرأ -
 ينجز -
 يشارك  -
 يقترح  -

 أقرأ وأالحظ:
حافلة و في المحطة  الموالية صعدت الجئة ركبت آمنة وأمها ال

إفريقية و أرادت الجلوس بجانب أحد الركاب فمنعها وتحدث معها 
بخشونة تأثرت آمنة بالموقف فقامت من مكانها وتركته لتلك 

الالجئة و طلبت من أمها أن تدفع لها ثمن تذكرتها فابتسمت األم 
 . .                                مسرورة بابنتها

 أفهم
 ؟كيف تصرف الراكب مع الالجئة -
 ؟ماذا فعلت آمنة -
 ؟ عالم تدل ابتسامة األم -
  بين كيف يتم التعايش الحظ الوثائق و  -

  
  عبر عن كل صورة بجملة .حظ الوثائق و ال -

-  
 تعلمت
ْخص   ت ْفِضيلُ  ُهو   اْلُعْنُصِري   التَّْميِيزُ  نْ  ش  ر ع  مُ  أو آخ  د  المساواة بين  ع 
 على أساس: صاألشخا
ل ى اسِ  ع   : أ س 

ُكور (   الجنس❶    . اإلناث( و الذ 

 . اختالف األديان( ( : الّدِّين❷  

 . ) اْلب ْشر ةِ  ل ْونِ  : ) اختالف  الَّلْون ❸

لَغة ❹
ُّ
ر ب   ( : ال انِب و أما زيغ ، ع   . ) ... أج 

كِ  و اْلُعْنفِ  إل ى ُيؤدِّي اْلُعْنُصِري   التَّْميِيزُ 
 
ك ارِ  و المجتمع  أْفر ادِ  ين ب التَّف   اْنتِش 

 . الحقد و الكراهية 

مرحلة بناء 
 التعلمات

 يذكر األسباب 
يتعرف على أخطائه و 

 يصححها .

 أنجز:
 أكمل بما يناسب:

أنا ال أميز بين.و........وال بين أبيض و ......أعمل دائما على ......التمييز 
 ..... و....سمر و .......العنصري ، في بالدي يتساوى الجميع عرب و

 

 التدريب و
 االستثمار
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 الفضاء و الهندسة  الميدان

 

 رياضيات النشاط

   (2المساحة) العنوان

 د90 المدة

 1/2 الحصة

 
الكفاءة 

 الختامية

يحل مشكالت بتجنيد معارفه المتعلقة األعداد 
)قراءة وكتابة، مقارنة  100000الطبيعية األصغر من

وترتيب، العالقات بينها واستعمال المعلومات الموجودة 
في كتابتها( والعمليات عليها )الجمع، الطرح، الضرب، 

القسمة باستعمال إجراءات شخصية( والحساب 

  بنوعيه )آلي ومتمعن فيه(.

مركبة 

 الكفاءة

وعيه )آلي يضع  سيرورة  شخصية للحساب بن •
ومتمعن فيه( ويضع عمليات جمع وطرح وضرب األعداد 

 الطبيعية، ويحل مشكالت جمعية وضربية.
 

الهدف 

 التعلمي 

 حسب وترتيبها مستوية سطوح تصنيف
 .مساحتها

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

  يكتب النتيجة 
  (الحساب الذهني :1

 ن تفكيكهكتابة عدد انطالقا م

 

مرحلة 

 االنطالق

 

 

 

 

 

تصديق  -
وتنظيم 
التعلمات 
الجديدة و 
تحقيق 

االنسجام 
 .في المعارف

 

 

يشارك في  -
استنتاج 
 القاعدة.

 أكتشف:)2
  واالكتشافمرحلة البحث  -

 73صالمدونة على كتاب الرياضيات  ات عرض الوضعي-1
 قراءات فردية .تليها قراءة الوضعية من طرف المعلم. -

 التبادل:المناقشة و -
 D شكل توزيع مساحات مرسوم عليها ال -
 أو جماعي . عمل ثنائي -
 :01الطريقة -
 عن طريق القص و اللصق يصل التلميذ أن الشكل عبارة عن مستطيل. -

  
 

 :02الطريقة -
  حساب المساحة باعتبار المثلث يمثل نصف المربع)الوحدة( -

 الحوصلة والتأسيس: -
 28= 4×7هي :   Dمساحة الشكل 

 :نجز (أ3

  
 ساب مساحة الشكل ح حساب مساحة الشكل 

 

 :(تعلمت 4

لحساب مساحة سطح شكل نختار وحدة يمكن ان تكون الوحدة  -
 مساحة مربع أو مثلث أو مستطيل .

 

مرحلة 

بناء 

 التعلمات

ينجز التمارين 
 فرديا

يشارك في 
التصحيح 
 الجماعي 

 
 
 

 47 حل التمارين ص أتمرن  و أبحث  -
 

 

ريبالتد  

 و
 االستثمار
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 تنظيم معطيات  الميدان

 

 رياضيات النشاط

   (1التناسبية) العنوان

 د90 المدة

 1/2 الحصة

 
الكفاءة 

 الختامية

يحل مشكالت متعلقة بالتناسبية باستعمال 
 معلومات عددية منظمة في قوائم أو جداول

 أو مخططات أو صور.
مركبة 

 الكفاءة
يوظف معطيات عددية )منظّمة في قوائم أو 
جداول أو مخطّطات أو صور( لحّل مشكالت، 
ويستعمل استدالالت شخصية إلبراز خواّص 

 الخطّية في وضعيات تناسبية. 
 

الهدف 

 التعلمي 

 تميز وضعية تناسبية من غيرها 

ط المقترحالوضعيات التعلمية والنشا التقويم  المراحل 

األعداد على يكتب 

  األلواح.

  (الحساب الذهني :1
 تعيين حاصل القسمة التام.

 

مرحلة 

 االنطالق

 

 

 

 

 

تصديق  -
وتنظيم 
التعلمات 
الجديدة و 
تحقيق 

االنسجام 
 .في المعارف

 

 

يشارك في  -
استنتاج 
 القاعدة.

 أكتشف:)2
  واالكتشافمرحلة البحث  -

 74صلى كتاب الرياضيات المدونة ع ات عرض الوضعي-1
 قراءة الوضعية من طرف المعلم. -
 قراءات فردية . -

 المناقشة والتبادل: -
 عمل فردي يليه عمل ثنائي

 انجاز المهمات الواحدة تلو األخرى  -
 الحوصلة والتأسيس: -

 يكون مقدرا ن متناسبين إذا أضفنا أو أنقصنا نفس الكمية .
 :نجز (أ3

  
 يكمل  الجدول يكمل الجدول

 

 :(تعلمت 4

 
 

مرحلة 

بناء 

 التعلمات

ينجز  -
التمارين 

 فرديا
يشارك في  -

التصحيح 
 الجماعي 

 
 
 

 48 حل التمارين ص أتمرن  و أبحث  -
 

 التدريب

 و

االستثما

 ر
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44:الدرس           19: األسبوع                 03:  المقطع  

 

 األعداد و الحساب  الميدان

 

 رياضيات النشاط

 (3)لقسمةا العنوان

 د90 المدة

 1/2 الحصة

 
الكفاءة 

 الختامية

يحل مشكالت بتجنيد معارفه المتعلقة األعداد 
)قراءة وكتابة، مقارنة  100000الطبيعية األصغر من

وترتيب، العالقات بينها واستعمال المعلومات 
الموجودة في كتابتها( والعمليات عليها )الجمع، 

إجراءات الطرح، الضرب، القسمة باستعمال 
  شخصية( والحساب بنوعيه )آلي ومتمعن فيه(.

مركبة 

يضع  سيرورة  شخصية للحساب بنوعيه )آلي  • الكفاءة
ومتمعن فيه( ويضع عمليات جمع وطرح وضرب 

 األعداد الطبيعية، ويحل مشكالت جمعية وضربية.
 

الهدف 

 التعلمي 

عدد  تعيينيستعمل إجراءات شخصية ل
  الحصص.

عيات التعلمية والنشاط المقترحالوض التقويم  المراحل 

على النتيجة يكتب 

  األلواح.

  (الحساب الذهني :1
 تحويل وحدات قياس الكتل  دون االستعانة بالجدول .

 

مرحلة 

 االنطالق

 

 

 

 

 

تصديق وتنظيم  -
التعلمات الجديدة 

و تحقيق 
االنسجام في 

 .المعارف
 

 

يشارك في  -
استنتاج 
 القاعدة.

 أكتشف:)2
  واالكتشافالبحث  مرحلة -

 75صالمدونة على كتاب الرياضيات  ات عرض الوضعي-1
 قراءة الوضعية من طرف المعلم. -
 قراءات فردية . -

 المناقشة والتبادل: -
 عمل فردي يليه عمل ثنائي

 انجاز المهمات الواحدة تلو األخرى  -
 الحوصلة والتأسيس: -

 للعدد .لقسمة عدد  على عدد يمكن حصره بين مضاعفين متتاليين 
 :نجز (أ3

  
 

 :(تعلمت 4

لقسمة عدد على عدد  استعمل إجراءات شخصية  اعتمد فيها 
 بين المقسوم والمقسوم عليه.الحسابية العالقة 

 

 
 

مرحلة بناء 

 التعلمات

ينجز التمارين  -
 فرديا

يشارك في  -
التصحيح 
 الجماعي 

 
 
 

 49 حل التمارين ص أتمرن  و أبحث  -
-  

 

 التدريب

 و

 االستثمار
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 الحركات القاعدية           الميدان

 تربية بدنية  النشاط

 الوثب الموضوع

  

د 60 المدة  

1/2/3 الحصة  

 
الكفاءة 

 الختامية

 

 يؤدي حركات متعلقة بالوثب والرمي

مركبات 

 الكفاءة

اختيار حركة  الوثب حسب نوعية الوثبة   •
 )برجل  بالرجلين معا(

 
مؤشرات 

 الكفاءة

ى التوازن خالل الوثبالمحافظة عل  

لتقويما  المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح 

يحافظ على  -
الموقع ضمن 
 المجموعة 

 د(10وضعية األولى)
 يقودها قائد الفوج في فرقته تحت إشراف االستاذتسخين عام: •
 : حركات المرونة من اجل تحسين االستعداد البدني تسخين خاص •

مرحلة 

 التهيئة 

 
 برجل الثب

 الوثب برجلين 

 
 

الوثب على  -
 رجل واحدة 

 

 
الوثب على  -

 رجلين 

 

 د(:15) ولىالوضعية األ
 م وثبا على رجل واحدة  10قطع مسافة 

 

 
 د(:15) نيةالوضعية الثا

 

 قطع المسافة برجلين مضمومتين 
 

 
 

 د(15)لثةالوضعية الثا
سم   80سم  البعد بينها مسافة 50حواجز ذات علو 5وضع   -

 لة اجتيازها وثبا برجل ،بالرجلين معا.محاو

 

ة 
حل

ر
م

ال
ة

سي
سا

أل
ا

 
 

يسجل سلوك 
 المتعلم 

بعض الحاالت  إبراز
اللعب  أثناءالتصرفية 

: 
/ التسرع/  كاألنانية

......وضعية الذراعين  

 د(:5الوضعيةالرابعة   )  ▪
 قد تكون بلعبة هادئة أو بحوصلة ما جاء في الحصة ▪
 ناك العاب تنافسيةتعلن فيها النتائج ان كانت ه ▪
 جمع عناصر القسم على حسب الفرق . ▪
 كل قائد يدلي بمالحظاته. ▪
 إعطاء توجيهات من طرف االستاذ. ▪
 مناقشة جماعية بين التالميذ و االستاذ ▪

وء
د
ه
ال

ى 
إل

ع 
و
ج

ر
ال
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 موسيقية:تربية النشاط
 16-14: األسبوع   01/02: ةالحص                03: المذكرة: القصة الموسيقية   .              العنوان

 :الكفاءة الختامية
 يستمع إلى التشكيالت و المجموعات الموسيقية قصد التعرف عليها و على نوع الموسيقى التي تعزفها  -
 يؤدي مجموعة من األغاني التربوية، اعتمادا على إمكاناته الصوتية باستعمال تقنيات الصوت الواحد. -

 :مركبات الكفاءة  
 مون القصّة الموسيقية برسومات حرة.يعبّر عن مض -

 :مؤشرات الكفاءة  

 . يتعرف على مكونات القصة الموسيقية -
 يؤدّي منسجما في مجموعة؛ -
 ينطق نطقا صحيحا للكلمات.  -

 التقويم المقترح طو النشا الوضعية التعلمية الوضعيات 

وضعية 
 اإلنطالق  

 .قية المختلفةيسمع االستاذ المتعلم نماذج من أصوات اآلالت الموسي -
 ما نوع اآللة الموسيقية  المستعلمة؟ -

 يستمع بتمعن -
 يذكر. -
 

 

بناء 
 التعلمات

 

التذوق 
الموسيقي 
 واالستماع

 سرد قصة قصيرة من قصص األطفال 
 

يوضح المعلم أن هناك طريقة فنية أخرى لسرد نفس القصة بالنغمات 
 .الموسيقية

  
 يروي قصة" بيتر و الذئب"  

 الذئب–البطة –القط  –العصفور  -يترالشخصيات هي : ب
 العصفور........................
 البطة.........................
 الذئب....................

 القطة.......................
     

يتعرف على  -
  شخصيات القصة

-  
 
يربط بين  -

 اآللةالشخصية و 
  الموسيقية 

التدريب و 
 االستثمار 

األغنية 
ية التربو

 والنشيد

  على السبورة  أنشودة "الشجرة "تدوين 
 في السهل و الجبل                       يا بسمة األمل 

 للخير و الجمــال                          و آية العمل 
  وساقك السمراء                  أغصانك الخضراء 

 وتجلب النماء                        تطهر الفضاء 
  واغمري التالل                         يني الجبال فز
 .بغصنك الميال                       الغالل احضنيو 

 
 قراءته من الطرفين)االستاذ و المتعلم(

 تلحينه باالعتماد على الشريط .
 ترديد المقطع فرادى و جماعيا.

 .األبيات األولى تحفيظ 
 في السهل و الجبل                       يا بسمة األمل 

 للخير و الجمـــــــــــال                          و آية العمل 
  وساقك السمراء                  أغصانك الخضراء 

 

 

يؤدي أداء  -

 منسجما للمقطع.
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 قصة بيتر و الذئب

بينما تناقش البطة ويروي العرض قصة بيتر وهو يتنزه بين الحقول الخضراء فيلتقي صديقه العصفور، و

، فيطير العصفور بعيداً، والبطة تصيح «انتبه»العصفور، يالحظ بيتر قطاً يزحف بين األعشاب فينادي: 

وفجأة ظهر الجد غاضباً ألن بيتر تخطى أسوار الحديقة وقال: «. كواك، كواك»بغضب على القطة 

 .«المكان خطر هنا، ماذا ستفعل في حال خرج ذئب من الغابة؟»

 

يبد بيتر أية اهتمام بكالم جده وقال أن الفتية ال يخافون الذئاب، ولكن الجد أخذ بيتر من يده لم 

وأدخله إلى المنزل وأغلق باب الحديقة، وفعالً ما أن ذهب بيتر حتى ظهر ذئب رمادي كبير من الغابة، 

لرغم من كل تسلق القط الشجرة في لمح البصر، بينما صرخت البطة وخرجت من البركة بسرعة، وبا

جهدها في الهرب، كان الذئب أسرع وابتلعها، وأصبحت األمور على الشكل التالي: القطة جلست 

على أحد األغصان، والعصفور على غصن آخر بعيداً عن القط، والذئب يدور حول الشجرة وهو ينظر 

 .إليهما بعيون شرهة

 

ه الخوف، ركض بيتر إلى المنزل وأخذ وكان بيتر يراقب ما يحدث من خلف باب الحديقة دون أن يعتري

عصا كبيرة وتسلق سور الحديقة الحجري، تعلق بالغصن وقفز إلى الشجرة بخفة وقال للعصفور: 

 .«اذهب وطر حول فم الذئب ولكن بحذر»

 

كم أزعج العصفور الذئب وكم أراد الذئب التهام العصفور، خالل هذا الوقت أخذ بيتر حبالً وعقد في 

علها تهبط بهدوء وحذر حتى التقط الذئب وشده بقوة وثبت طرف الحبل بالشجرة، طرفه حلقة وج

وقفزات الذئب للتخلص من الفخ زادت من إحكام العقدة حول ذنبه، وفي هذا الوقت، خرج الصيادون 

ال تطلقوا النار، لقد ألقينا القبض »من الغابة وكانوا يتتبعون آثار الذئب، صاح بيتر من أعلى الشجرة: 

 .«ليه، أنا والعصفور الصغير، فقط ساعدونا في أخذه إلى حديقة الحيوانع

 

بيتر يتقدم الجميع، وخلفه الصيادون يجرون الذئب، وفي الخلف يتبعهم الجد والقط، كان الجد يهز 

 .رأسه منزعجاً وهو يقول في نفسه: حسناً! وماذا كان سيحدث لو لم يقبض بيتر على الذئب

 

«. كم نحن شجاعان أنا وبيتر، وانظروا إلى ما قبضنا عليه»وهو يغرد بسعادة: حلق العصفور حولهم 

وإذا استمعنا بتمعن فيمكننا سماع صوت البطة قادماً من بطن الذئب الذي من عجلته التهم البطة 

 .حية
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  07:درسال                                  02المقطع :
 تهذيب السلوك  الميدان

 تربية اسالمية النشاط

 التبسم صدقة  العنوان
 

د45 المدة  

01/02 الحصة  

  

 
الكفاءة 

 الختامية

 في المكتسبة األخالقيّة القواعد توظيف المتعلّم ُيحسن
 يناسب بشكل ويتناولها والبيئّي، االجتماعيّ  المحيط

  الّسلوكات بتجنّب أو التطبيقيّة أ االستظهاريّة الوضعيّاّت
 وإقامة المحيط، وتلويث الّذات على واالنغالق ةالسيّئ
 لمسؤولية وتحّمل األصدقاء واختيار الجوار حسن عالقات
 اإلسالميّ  التّراث على والمحافظة األمانة، وأداء

 .الجزائريّ 
مركبات 

 الكفاءة
 المعامالت االجتماعية السليمة ▪

 السلوك القويم ▪
 
الهدف 

 التعلمي 

و أثرها في  ة الحسنةالقيم األخالقي التعرف على 

 المجتمع.

 

 مؤشرات التقويم  النّشاطات الخطوات
إثارة دوافع 
المتعلّمين 
 إلى التّعلّم

 
 ماهي الصّفات الطّيبة التي اتصف بها سيّدنا أبو بكر الصّديق رضي هللا عنه ؟

 

 
 يعدد الصفات الطيبة.

 قراءة
 السند

.النّص وقراءة  52ص يدعى المتعلّمون إلى فتح الكتاب   
ـ دعوة المتعلمين إلى قراءة النّص وتحليله واستخراج أهم ما فيه من 

 مواعظ وأخالق .
؟ ماذا فعل كل واحد من األطفالـ   
يستخرج أنواع الصدقات من الحديث ؟ـ   

 

. النص  يقرأ   

 
 
 

ممارسة 
أنشطة 
 التّعلم

52ينجز األنشطة ص   
 

  
 

 

 
 
 

يتعرف على أنواع 
 السلوكات 

 
 
 
 

 
 قتديأ

 و
 أمارس

عن طريق الحوار و المناقشة يتوصل إلى :ـ   
 

 أبواب الخير كثيرة.
 المسلم ال يحقر من المعروف شيئا.

 المحافظة على البيئة صدقة يؤجر عليها فاعلها.
 

 
 

 يستنتج الخالصة 
 

 
أتحقق من 
 تعلّماتي

 4لصدقة أنواع كبير اذكر ❶

 منها:
- ..................... 
- ........................ 
- .......................... 
- ......................... 

ماهي الصدقة التي يمكنك المداومة  ❷

 عليها وأنت ال تملك المال .
اذكر انواع الصدقة التي تمارس في  ❸

 محيط المدرسة.
 

ارسم أزهارا و اكتب على كل زهرة   ❹

 عمال من أعمال الخير الواردة في الحديث.
   

 
ز التمارين.ينج  
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 المقطع :02           الميدان:02           الوضعية :04             الدرس:02

  
 الميدان

 اإلنسان والمحيط
 تربية علمية وتكنولوجية النشاط
   خزان الماء  العنوان
 2×د45 المدة
 1/2 الحصة

 
الكفاءة 
 الختامية

يقترح حلوال مؤسسة للحفاظ على محيطه القريب 
جنيد موارده حول الظواهر المميّزة للحياة عند النباتات بت

 والماء في الطبيعة وتوزيعه وترشيد استهالكه.
مركبات 
 الكفاءة

الربط بين مبدأ األواني المستطرقة وتوزيع الماء في 
 المجّمعات السكنية

الهدف 
 التعلمي 

 يعرف مبدأ اآلنية المستطرقة في شبكة توزيع الماء
 

 
 المراحل

 
 لوضعية التعليمية التعلّميةا
 

 
 التقويم

 مرحلة
 االنطالق 

 تقديم الوضعية االنطالقية و طرح المشكلة :

 

يجيب عن  
 األسئلة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مرحلة بناء 
 التعلّمات 

 64صمالحظة الصور المرفقة 
 : 01النّشاط 

 
 
 

لماذا لم يصل الماء إلى  -
  البيت الصغير ؟

 :02النشاط 

 
  

( يمثل 1كان اإلناء )إذا 
( يمثل 2المنزل و اإلناء )

 الخزان .

 كيف يجعل مهدي الماء يصل إلى بيته الصغير ؟ 

 :03النشاط 

 

 

ماذا تقترح على األشخاص  -
الذين يريدون بناء منازل 

 جديدة؟

 عن طريق المناقشة والحوار يتوصل االستاذ مع التالميذ إلى :

عة حيث يكون سطح الماء فيها أكثر تبنى  خزانات الماء في أماكن مرتف
 ارتفاعا من أعلى منزل في المدينة ليصل الماء إلى كل المنازل .

يقرأ ويالحظ  
 الصور .

 
 

  
 

 يالحظ الصّور .
 
 
 رضيّات.فيقدم 

 
 

 يتذكر ما تعلّمه 
 

 
يستخرج خطوات 

المسعى 
التّجريبي في 

 البحث.

 

 استثمار

 المكتسبات

 

 65ص 1حل التمارين 

 

ن يجيب ع
 األسئلة

يكتشف األخطاء 
 و يصححها.
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01الجزئية :                                  06المقطع :الحياة الثقافية                                          المقطع: عنوان   

 

  
 فهم المنطوق  الميدان

 فهم المنطوق النشاط

     أنامل معطرة  الموضوع

 د45 المدة

 01 الحصة

 
الكفاءة 

 الختامية

يفهم خطابات منطوقة مختلفة األنماط، ال 
 سيما النمط الوصفي ويتجاوب معها.

 اتمركب

 الكفاءة

 *يردّ استجابة لما يسمع
 يتفاعل مع النّص المنطوق *
 يحلّل معالم الوضعية التواصلية*
  يقيّم مضمون النّص المنطوق*

الهدف 

 التعلمي 

 يفهم ما يسمع و يتجاوب معه .

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

 يجيب عن األسئلة 

 بجمالها تفأعجب ية د  يالتقل تللّصناعا معرضا  ت  رز : األم االنطالقية الوضعية   م  ي تقد
 ؟   يالثقاف بموروثنا نهتم أن يجب  فلماذا . ىرألخ منطقة من وتنوعها
 ؟ من الزوال كيف نعتني بتراث األجداد و نحافظ عليه  -

 حدد الدور الذي يلعبه الحرفيون في المحافظة على التراث. : األولى المهمة

مرحلة 

 االنطالق

يستمع إلى النص 
 ويبدي اهتماما

 
 

يجيب بجمل 
بسيطة تترجم 

 المعنى العام للنص
 

يعيد بناء أحداث 
 النص المنطوق

لك يجب التواصل البصري من طرف المعلم وأثناء ذ(  أنامل معطرة )قراء النص المنطوق 
الحس حركي والقرائن اللغوية. باألداءبينه وبين متعلميه مع االستعانة   

 65صالدليل 
 النص المنطوق.

 معطرة أنامل
،  كبة الورد  أمامها يقة الّسو يح يف ةمالقدي الدار ط طوس ةيبا الجّدة

 رائحته تعبق المكان ،  جلست إلى جوارها أنظر إلى وجهها الجميل ذي

البشرة الناعمة كرغيف الخبز و بريق عينيها العسليتين. أستمع إلى 

البارعتين ، تضع الماء البارد أعلى  حديثها الحلو و أمعن النظر في يديها 

قبة القطار النحاسي تارة و تحكم سد القفالة تارة أخرى ، و هي تترقب 

 خروج سيل ماء الورد بأريجه الفواح.

 
 فهم المنطوق:

     تراث أصيل. -فتل الكسكسي -ا آخر للنص: تقطير الورداختر عنوان -
 ؟ أين تحدث هذه القصة  -
 . اذكر صفة معنوية تتميز بها الجدة  -
 اذكر صفة مادية  تتميز بها الجدة  . -
 ؟   ما هو العمل الذي تقوم به الجدة -
 ماذا قالت الحفيدة عن جدتها ؟ -

 

مرحلة بناء 

 التعلمات

أفكار جديدة  بناء

ورد في  تدعم ما

 النص المنطوق

 تقويم اإلنجاز.

.أشاهد و أعبر  

 مالحظة الصورة و التعبير عنها ) يمكن تفويج التالميذ(

 

 من هي الشخصيات التي تظهر في الصورة ؟ -

 . سم األدوات الظاهرة في الصورة  -

 صف الجدة باية . -

 
التدريب 

رواالستثما  
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 .تعبير شفوي الميدان

 تعبير شفوي)أستعمل الصيغ( النشاط

 ...(–أمام  –ظروف المكان) وسط  العنوان

 45 المدة

 02 الحصة

 
الكفاءة 

 الختامية

في وضعيات  يصف شيئا انطالقا من سندات متنوعـة
 تواصلية دالّة.

 اتمركب

 الكفاءة

 يتواصل مع الغير 
 يفهم حديثه

 يقدم ذاته ويعبر عنها
مؤشرات 

 الكفاءة

يعبر بلغة سليمة .  -  
يتقـيّد بالموضوع.  -يستخدم القرائن المناسبة للوصف -

يوظّف الروابط توظيفا  -يحترم خطاطة النمط الوصفي
و يستعمل  فسليما يعبّر عن رأيه في  الموصو

في وضعيات دالة.ظروف المكان   

 

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يتذكر مضمون النص 

 المنطوق.

 يجيب عن األسئلة.

 

 (   أنامل معطرة )العودة إلى النص المنطوق

 يطرح المعلم أسئلة حول المعنى العام للنص المنطوق.

  ة بايـة ؟ما هو العمل الذي تقوم به الجد -

 مرحلة االنطالق

يجيب عن األسئلة، 

يكتشف الصيغ 

 ويوظفها.

 

 المرحلة األولى

 بناء الجمل المحتوية على الصيغ المستهدفة بطرح األسئلة .

 

 الدار القديمة. وسطالجدة باية  -

 أنظر إلى وجهها الجميل. جوارهاجلست إلى  -
 المكان. تعبق رائحته الورد كبة مها أما -

 القطار النحاسي. أعلىالماء تضع  -

 المرحلة الثانية.

 الكلمات الملونة الحظ  -
 على ماذا تدل ؟ -

 
 المرحلة الثالثة.

 كون جمال مستعمال ظروف المكان. -

 الرابعة:المرحلة 

 التعبير باستعمال ظروف المكان. 

 

 على ماذا تطهو؟ -

 

ماهو المكان الذي  -

تجلس تقوم فيه بهذا 

 العمل ؟

 

ي ماهي المراحل الت -

  تتبعها
 

 مرحلة بناء التعلمات

يتدرب على استعمال 

الصيغ في وضعيات 

مشابهة ويستثمرها 

 في وضعيات جديدة.

 

 

 

  : مثل المكان ظروف باستعمال عن وضعيات  بالتعبير المتعلمين مطالبة
 أمام. – جوار – وسط

 

 التدريب واالستثمار
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 .تعبير شفوي الميدان
 إنتاج شفوي  النشاط
   الحرف . العنوان 
 د45 المدة
 03 الحصة

  

 
الكفاءة 
 الختامية

يصف شيئا انطالقا من سندات متنوعـة في 
 وضعيات تواصلية دالّة.

 اتمركب
 الكفاءة

 واصل مع الغير يت
 يفهم حديثه

 يقدم ذاته ويعبر عنها
مؤشرات 
 الكفاءة

 يعبر بلغة سليمة .  -
يتقـيّد  -يستخدم القرائن المناسبة للوصف -

يوظّف  -حترم خطاطة النمط الوصفييبالموضوع. 
الروابط توظيفا سليما يعبّر عن رأيه في  

 الموصوف

 

ترحالوضعيات التعلمية والنشاط المق التقويم  المراحل 

 

يصف حالة 

.المريض  

 

 ؟"معطرة أنامل "نص في  المذكورة ية   با الجدة صفات هي  ما -
 ؟

 

مرحلة 

 االنطالق

 يعبر معتمدا على

 الصور 

 

 تعبير  اعتمادا على كلمات معطاة. (1

 

 94ص مطالبة التالميذ بفتح الكتب 

 تحدث عن موضوع يتضمن الكلمات التالية : -1

 تمارس ( –قديمة  –تراث  –ثقافة  –وارثة مت –مهارة  –تقليدية 

   

 ماهي الحرفة التي تمارس كثيرا في منطقتك ؟ -2

 

 ماهي األهم الوسائل المستعملة في هذه الحرفة ؟ -3

 

 ماهي المراحل المتبعة لإلنتاج في هذه الحرفة ؟ -4

 

 أذكر ما تعرفه عنها . -5

 

 

-  

مرحلة بناء 

 التعلمات

 

المباراة  يصف  

 

 

 

 

لحرف الموجودة بالمنطقة و يعبر عنها باعتماد يختار حرفة من ا 
 الكلمات .

 

 التدريب و

 االستثمار
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 فهم المكتوب الميدان
 قراءة )أداء+فهم(  النشاط
     من ذهب أنامل  العنوان
 د45 المدة
 4 الحصة

 
الكفاءة 
 الختامية

يقرأ نصوصا مختلفـة األنماط، مع التركيز على النمط 
الوصفي، تتكـوّن من ثمانين إلى مائة وعشرين 
 كلمة أغلبها مشكـولة، قراءة سليمة ويفهمها.

 اتمركب
 الكفاءة

ويعيد بناء المعلومات الواردة في   *يفهم ما يقرأ
 توبالنص المك

 *يستعمل المعلومات الواردة في النص المكتوب
يقيّم مضمون النص *يستعمل إستراتيجية القراءة و 

 .المكتوب
مؤشرات 
 الكفاءة

يحترم شروط القراءة وعالمات الوقف، يعبّر عن فهمه 
 عن غيره، ويختار من متعدد. وصفيلمعاني النّص. ال

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

 يجيب عن األسئلة  
 (     أنامل معطرة )العودة إلى النص المنطوق

 يطرح المعلم أسئلة حول المعنى العام للنص المنطوق.
 اذكر حرفا أخرى تعرفها . ما نوع الحرفة التي كانت تمارسها الجدة؟ -

مرحلة 
 االنطالق

يكتشف 
الشخصيات ويعبر 

 عنها
 يعبر عن الصور
يقرأ فقرات من 

 ص قراءة صحيحةالن
 يجيب عن األسئلة
يوظف الكلمات 

 الجديدة في جمل
يستخرج القيم 

 .ويتحلى بها

 

 .المصاحبة للنصمالحظة الصورة  ①

 

 

 ماذا تشاهد في الصورة؟

 ما العمل الذي تقوم به النسوة؟

 

 القراءة الصامتة:②

 رك فرصة للتالميذ للقراءة الصامتة .
 من هي الشخصية الرئيسية في النص؟ -
 حرفة يتحدث النص؟ أيعن  -

 
 القراءة الجهرية:③

 قراءة النص قراءة نموذجية من طرف المعلم مستعمال اإليحاء. -
مطالبة التالميذ بالتداول على القراءة ، فقرة / فقرة )يبدأ بالمتمكنين حتى  ال  -

 يدفع المتأخرين إلى ارتكاب األخطاء (
 لجديدة و توظيفها في جملتذليل الصعوبات أثناء القراءة و شرح المفردات ا

 مناقشة التالميذ عن فحوى النص والمعنى الظاهري له باألسئلة المناسبة.
 

 جد الشطرين المتكاملين في مايلي. أثري لغتي:④

 

مرحلة بناء 
 التعلمات

 

 يجيب عن األسئلة
يقدم أفكارا أخرى 

استنادا إلى 
 تصوراته

 ينجز النشاط.

 
 

 64ص3طة، التمرين رقمإنجاز التمارين في دفتر األنش
 

 رتب مراحل صنع الزربية   ❶

 –دباغة خيوط الصوف باأللوان ، تشكيل خيوط الصوف بالمغزل ـ غسل و تجفيف الصوف 
 نسج الزربية بالمنسج. –مشط الصوف بالقرداش 

 
 من نفسها ، لحرفتها ، على تراث بالدها، لعملها. أكمل العبارات بمايلي: ❷

 ...........محبة.........واثقة..........محافظة.الجازية :   متقنة ...
 
 
 
 
 

 التدريب 
 و

 االستثمار
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 فهم المكتوب الميدان
 محفوظات النشاط
  الكتاب  العنوان 
 د45 المدة
 05 الحصة

 
الكفاءة 
 الختامية

يقرأ نصوصا مختلفـة األنماط، مع التركيز على 
النمط الوصفي، تتكـوّن من ثمانين إلى مائة 

وعشرين كلمة أغلبها مشكـولة، قراءة سليمة 
 ويفهمها.

ات مركب
 الكفاءة

و يعيد بناء المعلومات الواردة في  يفهم ما يقرأ
ت الواردة في النص المكتوب ويستعمل المعلوما

 النص المكتوب
مؤشرات 
 الكفاءة

 يؤدّي المحفوظات أداء معبرا.

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

 ما هي هوايتك المفضلة ؟ - يجيب عن األسئلة.
مرحلة 
 االنطالق

ينصت ويحسن 
 االستماع.

 
 يجيب عن األسئلة.
 يستظهر ماحفظ.

 المرحلة األولى.

 مكتوبة بخط واضح. المقطوعةلمعلم يعرض ا

 
  قراءة صامتة للمقطوعة .

 طرح  سؤال حول فهم المعنى العام  للمحفوظة.
 قراءة القصيدة من قبل المعلم .

 مناقشة محتوى القصيدة من خالل األسئلة الموجهة
 شرح الكلمات المبهمة .

 
 المرحلة الثانية.

 .يتم تجزئة المحفوظة إلى أجزاء  -
 ميذ للمحفوظة  قراءات فردية.قراءة التال -
 تحفيظ المحفوظة عن طريق المحو التدريجي. -

مرحلة بناء 
 تالتعلما

 يجيب عن األسئلة
 يستظهر.

 حفظ و أداء المحفوظة أداء معبرا.  -
التدريب 

 واالستثمار
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 فهم المكتوب الميدان
 قراءة وقواعد نحوية النشاط
 أنامل من ذهب . العنوان

    .إن وأخواتها 
 د90 المدة
 7و6 الحصة

 
الكفاءة 
 الختامية

يقرأ نصوصا مختلفـة األنماط، مع التركيز على النمط 
الوصفي، تتكـوّن من ثمانين إلى مائة وعشرين 

 ة أغلبها مشكـولة، قراءة سليمة ويفهمها.كلم
مركبة 
 الكفاءة

ويعيد بناء المعلومات الواردة في   *يفهم ما يقرأ
لمعلومات الواردة في يستعمل او النص المكتوب
يستعمل إستراتيجية القراءة و ب و النص المكتو

 .يقيّم مضمون النص المكتوب
مؤشرات 
 الكفاءة

عالمات الوقف، ويعبّر يحترم شروط القراءة الجهرية و
و عن غيره.  وصفيعن فهمه لمعاني النّص. ال

 .   إن و أخواتها و اعرابهايتعرف على 

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يجيب شفويا عن 

 األسئلة.

 العودة إلى النص المقروء وطرح أسئلة حول المعنى الظاهري للنص.

 ياة الجازية ؟ما أثر الجائرة على ح -
 

مرحلة 

 االنطالق

 

يقرأ فقرات من 

النص قراءة 

 صحيحة

 يجيب عن األسئلة

يوظف الكلمات 

 الجديدة في جمل

 

 

 

أخوات يتعرف على 

. إن   

 

 عمليتعرف على 

 إن و أخواتها.

  

 المرحلة األولى :القراءة

القراءة الصامتة:①  

قراءة صامتة.وقراءة النص  95ص يطلب المعلم من التالميذ فتح الكتب   

القراءة الجهرية:②  

قراءة جهرية معبرة)تجسيد األهداف الحس حركية(   

القراءات الفردية: ③  

يفسح األستاذ المجال للمتعلمين لألداء مركزا على حسن القراءة وجودتها، وعلى من لم 

 يقرأ في حصة األداء،)فقرة/فقرة(.

(96ص ب التلميذ شرح وتوظيف عبارات أخرى من النص)كلماتي الجديدة كتا  

 المرحلة الثانية: التراكيب النحوية

 ①بناء الجمل : 

الجمل.العودة إلى النص المقروء وطرح أسئلة هادفة لبناء   

 .الفن أصيل  إن..........الفن أصيل .............. -

 اإلقبال شديد. إن...............اإلقبال شديد....... -

 الزربية لوحة. كأن....الزربية لوحة .................. -

 

 . كتابة الجملة على السبورة 

 المناقشة: ②

 ؟الجمل ما نوع  -
 ؟ نؤكد الجمل ، ماذا نقول  -
 ؟ ما التغير الذي طرأ على الجمل  -

 االستنتاج :③
 يطرح المعلم أسئلة هادفة للوصول إلى:

 لكن.كأن، لعل ، ليت. أّن، من أخوات إن :  -
فتنصب المبتدأ و يسمى اسمها  و ترفع الخبر و تدخل على المبتدإ و الخبر  -

 يسمى خبرها.
 

مرحلة بناء 

 التعلمات

 

 يجيب عن األسئلة

 ينجز النشاط.

 ادخل إن أو إحدى أخواتها على الجمل التالية : /1

 العلم نور . -
 الفراشة زهرة.  -
 المدعو مسرور. -
 الخير منتصر . -
 االمتحان سهل. -

 التدريب 

 و

 االستثمار
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 فهم المكتوب الميدان

 قراءة  النشاط

 ظواهر إمالئية 

 أنامل من ذهب  العنوان
 األسماء الموصولة 

د90 المدة  

8/9 الحصة  

 

 
الكفاءة 

 الختامية

فـة األنماط، مع التركيز على النمط يقرأ نصوصا مختل

الوصفي، تتكـوّن من ثمانين إلى مائة وعشرين كلمة 

 أغلبها مشكـولة، قراءة سليمة ويفهمها.

 اتمركب

 الكفاءة

ويعيد بناء المعلومات الواردة في النص   *يفهم ما يقرأ
 المكتوب

 *يستعمل المعلومات الواردة في النص المكتوب
يقيّم مضمون النص لقراءة و *يستعمل إستراتيجية ا

 .المكتوب

مؤشرات 

 الكفاءة

يحترم شروط القراءة الجهرية وعالمات الوقف ويعبّر عن 

و يتعرف على  عن غيره لوصفي فهمه لمعاني النّص. ا

 األسماء الموصولة.

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يجيب عن 

 األسئلة.

المقروء وطرح أسئلة هادفة. العودة إلى النص مرحلة  

 االنطالق

يكتشف 

الشخصيات ويعبر 

 عنها

يقرأ فقرات من 

النص قراءة 

 صحيحة

 يجيب عن األسئلة

يوظف الكلمات 

 .الجديدة في جمل

 

 

 

 

 

 

يتعرف على 

 الظاهرة اإلمالئية 

 

يوظف الظاهرة 

 اإلمالئية 

 

 

 المرحلة األولى :القراءة

القراءة الصامتة:①  

وقراءة النص قراءة صامتة. 95ص معلم من التالميذ فتح الكتب يطلب ال  

القراءة الجهرية:②  

قراءة جهرية معبرة)تجسيد األهداف الحس حركية(   

القراءات الفردية: ③  

يفسح األستاذ المجال للمتعلمين لألداء مركزا على حسن القراءة وجودتها، وعلى من لم 

 يقرأ في حصة األداء،)فقرة/فقرة(.

أفكار النص.يحدد   

 المرحلة الثانية: الظواهر اإلمالئية 

 ①بناء الجمل : 

الجمل وكتابتها على السبورةالعودة إلى النص المقروء وطرح أسئلة هادفة لبناء   

 

 

 المناقشة: ②

 الحظ الكلمات الملون ، كم الما تسمع و كم الما تكتب ؟ -

 
 االستنتاج :③

 يطرح المعلم أسئلة هادفة للوصول إلى:
 بالم واحدة مشددة. ذينالّ ،  تيالّ ،  ذيالّ تكتب     -
 بالمين.  اللذان، اللتان ، اللواتي ، الالئيتكتب   -

 

مرحلة بناء 

 التعلمات

 يجيب عن األسئلة

 ينجز النشاط.
يكتشف أخطاءه و 

 يصححها

 
 

65ص نجاز التمارين في دفتر األنشطة،التمرينإ  

التدريب 

 واالستثمار
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 فهم المكتوب الميدان

 مطالعة  النشاط

 إنتاج كتابي 

 التراث. العنوان

 عناصر الحوار 

د45 المدة  

10/11 الحصة  

  

 
الكفاءة 

 الختامية

تركيز على النمط يقرأ نصوصا مختلفـة األنماط، مع ال

الوصفي، تتكـوّن من ثمانين إلى مائة وعشرين 

 كلمة أغلبها مشكـولة، قراءة سليمة ويفهمها.

 اتمركب

 الكفاءة

ويعيد بناء المعلومات الواردة في   *يفهم ما يقرأ
يستعمل المعلومات الواردة في و النص المكتوب
يستعمل إستراتيجية القراءة و و النص المكتوب

 .ون النص المكتوبيقيّم مضم
مؤشرات 

 الكفاءة

يحترم شروط القراءة الجهرية وعالمات الوقف ويعبّر 

عن غيره ويدمج  وصفيعن فهمه لمعاني النّص. ال

 مكتسباته ويوظفها

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

 يجيب عن األسئلة.
 تراث الجزائر  ثري و متنوع .

ث التي سبق و أن درستها في مادة التربية المدنية اذكر أنواع الترا  
مرحلة 

 االنطالق

 يقرأ -
يستعمل  -

المعلومات 
الواردة في 

 النص.
 

 

 

 

 

 

يمأل الجدول  -
اعتمادا على 

 النص.

 المطالعة ①

 القراءة الصامتة للسندات. -
 طرح أسئلة اختبارية . -
 تلخيص السندات. -

 
 التعبير الكتابي. ②

 دفتر األنشطة  منأل الجدول و يم 67ص  حوار يقرأ ال /1
 

 

 
 
 يمأل الجدول اعتمادا على الحوار السابق: /2

 

مرحلة بناء 

 التعلمات

 

يكتب حوارا قصيرا بين 

 مطرقتين.

 

 تخيل حوارا قصيرا بين المطرقة الكبيرة و المطرقة الصغيرة و اكتبه.
 التدريب و

 االستثمار
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 التاريخ العام الميدان

 تاريخ النشاط

  

الفتوحات  تأثيرات  العنوان

شمال  على اإلسالمية 

 .إفريقيا

 د45 المدة

  

 
الكفاءة 

 الختامية

يستغّل سندات مناسبة إلبراز التحواّلت  في شمال 
 إفريقيا بعد الفتح اإلسالمي.

 

مركبات 

 الكفاءة

عرّف على عناصر التحوّل في البشرية بعد ظهور  يت
 اإلسالم.

الهدف 

 التعلمي

اعتماد سندات مناسبة للموازنة بين الجاهلية وصدر 
 اإلسـالم الستخالص التحـوّل في البشريـة.

 

 المراحل
 

 الوضعية التعليمية التعلمية

 

 التقويممؤشرات 
 

وضعية 
 االنطالق 

قيا ، عرفت المنطقة تغيرات كبيرة شملت بدخول اإلسالم إلى شمال افري
 مختلف مجاالت الحياة ،فيم تمثلت هذه التغيرات ؟

يذكر بعض  -
 التغيرات.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بناء 
 التعلّمات

: تهما مناقش 02 و01 ينقراءة السند ـ  
 

  
ماهي التغيرات التي أحدثها 
الفتح اإلسالمي في شمال 

 افريقيا ؟

 ما هي نتائج الفتح اإلسالمي
؟ في شمال افريقيا    

 
: تهماو مناقش 04و 03 ينقراءة السند  

 

  
بم اتسم الحكم البيزنطي في 

 شمال افريقيا؟
و مناقشة :05قراءة السند   

 

ما ذا حدث بانتشار اإلسالم في 
 شمال افريقيا؟

 
إلى أين توجه الفاتحون بعد فتح 

 المغرب؟

 
ناق  الدين اإلسالمي و هذا ما دفع أدى الفتح اإلسالمي لشمال إفريقيا إلى اعت -

هـ بقيادة طارق بن 92 –م 711مواصلة الفتح اتجاه  األندلس سنة  إلىالمغاربة 

 زياد و موسى بن نصير.

 احدث الفتح اإلسالمي تغيرات كثيرة منها : -

 تحرير الحوض البحر المتوسط من سيطرة البيزنطيين   ▪

 يا جعل المنطقة جسور تواصل بين أوروبا و إفريق  ▪

 .ازدهار الزراعة ▪

 التخلص من عبادة األوثان . ▪

 

 
 
 
 
 

 ـ يقرأ الّسندات.
 
 
 
يتعرف على القائد ـ 

 عقبة بن نافع.
 
 
 

ـ يتعرف على 
 الفاتحين .

 
يذكر أهم  -

المدن التي 
أسسها 
 الفاتحون.

  التقويم 
 ماهي نتائج الفتح اإلسالمي لشمال افريقيا؟  
 

حول  ـ يعزز تعلماته
التغيرات التي 
 أحدثها اإلسالم.
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 السكان و التنمية  الميدان

 جغرافيا  النشاط

  العمل اإلنتاجي الالمادي   العنوان

 د45 المدة

  

 
الكفاءة 

 الختامية

لمتجددة وغير يصنف الموارد الطبيعية  ا
المتجددة للمقارنة بينها واقتراح كيفية 

 التعامل معها.
 

مركبات 

 الكفاءة

  يتعرف على الموارد الطبيعية في
ويربط العالقة بين نشاط اإلنسان الجزائر،

 والثـروات الطبيعية في البلـد.

الهدف 

 التعلمي 

  الخدمات التي تقدمها يتعرف على
 مختلف اإلدارات العمومية.

 
 

 المراحل
 

 الوضعية التعليمية التعلمية

 

 التقويممؤشرات 
 

وضعية 
 االنطالق 

 صناعاتيذكر أهم الـ   أهم الصناعات في الجزائر ؟ماهي ـ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بناء 
 التعلّمات

قراءة اإلشكالية دون اإلجابة عنها . 102ـ فتح الكتاب ص   

 السندات  و مناقشتها ـ قراءة 

   
 رس مادي ؟هل منتوج المدا

 
ماذا فعلت الجزائر  -

من اجل استعادة  
الشخصية الوطنية 

 ؟
 

 ماذا ينتج عن المدارس ؟

  
 

ماذا تقدم مختلف اإلدارات 
 للمواطن؟

 

ماذا تمثل الصورة  -
 ؟

ماهي الخدمات  -
التي تقدمها هذه 

 المؤسسة؟
 

 لماذا نلجأ للعدالة؟
 

:استنتاجـ الوصول بالمتعلمين إلى     
سياسة التنمية الشاملة توسعا هاما  إطارائر في تشهد الجز  

التعليم ، و  و ةفي كثير من القطاعات الخدماتية كقطاع التربي

قطاع الخدمات العمومية و القطاع الصحي و قطاع العدالة و 

ال  إنتاجهاكذا  و دم خدمة كبيرة للمواطن الجزائري ،قالتي ت

 .يظهر في شكل مادي 

 
 
 
 
 

 ـ يقرأ الّسندات. ▪
 
 
 
 

ـ يتعرف على  ▪
 لسدودأهمية ا

 
  يذكر إنتاج الثروة

 الحيوانية .
 

  يكتشف أهمية
  الثروة الغابية .

 
 التقويم

 
 اكتب فقرة تبرز فيها أهمية العمل .

يتحدث عن أهمية ـ 
 العمل .
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  المقطع :02           الميدان:02          الوضعية :01              الدرس:15
مدنية الحياة ال الميدان  
 تربية مدنية النشاط
  الدرس

 بالحوار تزول الخالفات)مطالعة(

  1 الحصة
د45 المدة  

 
الكفاءة 
يه للحوار ينطلق من أمثلة واقعية للتعبير عن تبنّ  الختامية

كأسلوب حضاري في التواصل، ورفضه لكل أشكال 
 الميز العنصري.

مركبات 
 الكفاءة

 رأي المخالف(ليتعرّف على قواعد الحوار )تقبّل ا 
  

الهدف 
 التعلمي 

  الخالفات َحلِّ  فِي الِحَوار َدْورِ  إِلَى التََّوصُّل

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يجيب عن 
 األسئلة

مرحلة  ماهي قواعد الحوار؟ -
 االنطالق

 يقرأ. -
 يفهم. -

 يستنتج. -
  يلخص. -

 : أَْسَتْنتِج   و أطَالِع    
 النص قراءة صامتة من طرف التالميذ  قراءة     
 

 

مرحلة بناء 
 التعلمات

يجيب عن 
 األسئلة .

 أجيب:

 ؟ اْلِقصَّة َهِذهِ  أَْحَداثُ  َوَقَعتْ  أَْينَ  1.
 ؟ الزَُّبونِ  و لمحلا َصاِحبِ  ِمنْ  ُكّل   تََصرَّف فِي َرْأُيكَ  َما . 2
 ؟ اِْقَتَرحَ  َماَذا الخالف  لِحلَّ  الزَّبَائِنِ  أََحدُ  تََدخَّل . 3
 المحل؟ َصاِحبِ  و الزَُّبونِ  الخالف بين  َحلِّ  فِي الحوار َساَهمَ  َكْيفَ . 4
 .الخالفات َحلِّ  في لحوارا َدْورَ  اِْسَتْنتِجْ  . 5

 

 التدريب و
 االستثمار
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 االعداد و الحساب الميدان

 

 ياضياتر النشاط

   مشكالت حسابية  العنوان

 د90 المدة

 1/2 الحصة

 
الكفاءة 

 الختامية

يحل مشكالت بتجنيد معارفه المتعلقة األعداد 
)قراءة وكتابة، مقارنة  100000الطبيعية األصغر من

وترتيب، العالقات بينها واستعمال المعلومات 
الموجودة في كتابتها( والعمليات عليها )الجمع، 

الضرب، القسمة باستعمال إجراءات  الطرح،
  شخصية( والحساب بنوعيه )آلي ومتمعن فيه(.

مركبة 

يضع  سيرورة  شخصية للحساب بنوعيه )آلي  • الكفاءة
ومتمعن فيه( ويضع عمليات جمع وطرح وضرب 

 األعداد الطبيعية، ويحل مشكالت جمعية وضربية.
الهدف 

 التعلمي 

 بين من قسمة وضعيات تمييز
 .أخرى وضعيات

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

  يكتب النتيجة 
 (الحساب الذهني :1
 .....126-48-64: ف عددصحساب ن 

مرحلة 

 االنطالق

 

 

 

 

 

تصديق  -
وتنظيم 
التعلمات 
الجديدة و 
تحقيق 

االنسجام 
في 

 .المعارف
 

 

يشارك في  -
استنتاج 
 القاعدة.

 أكتشف:)2
  كتشافواالمرحلة البحث  -

 76صالمدونة على كتاب الرياضيات  ات عرض الوضعي-1
 قراءات فردية .تليها قراءة الوضعية من طرف المعلم. -

 المناقشة والتبادل: -
 حل الوضعية  -
 أو جماعي . عمل ثنائي -

 880=8×110حساب عدد الكتب في الرفوف الثمانية .) -
 (42=126/3حساب عدد الكتب المضافة في الرفوف الثالثة.) -
 (6=126/21ب عدد الصناديق)حسا -

 الحوصلة والتأسيس: -

 .القسمة عملية استعمال مواضع المتعلمون يستنتج

 :نجز (أ3.

 
 

 عملية الضرب. -1

 عملية القسمة. -2

 60÷1242أو 20÷1242
 86÷2410 أو 28÷2410
 326÷3260 أو 10÷2360

 

 :(تعلمت 4
 نستعمل القسمة عندما :

 نوزع كميات معلومة. .1
 .نعين عدد الحصص .2
 الواحدة. نحسب قيمة الحصة .3
4.  

مرحلة 

بناء 

 التعلمات

ينجز التمارين 
 فرديا

يشارك في 
التصحيح 
 الجماعي 

 
 
 

 50 حل التمارين ص أتمرن  و أبحث  -
 

 
 

 التدريب

 و
 االستثمار
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 الفضاء و الهندسة  الميدان

 

 رياضيات النشاط

   التناظر  العنوان

 د90 المدة

 1/2 الحصة

 
الكفاءة 

 الختامية

يحّل مشكالت متعلّقة بوصف أو تعيين مسار 
أو موقع في الفضاء، أو على مخطّط أو تصميم 

أو خريطة،ووصف أو تمثيل أو نقل شكل 
فيزيائي أو مرسوم باالعتماد على خواّص 
هندسية )مقارنة األطوال، واالستقامية، 

د، لتوازي، التناظر(،واستعمال التعام
 المصطلحات المناسبة وتعبير سليم.

مركبة 

 الكفاءة

يعـيّن موقعه في الفضـاء، ويصف  •
تنّقال،ويصنّف مجّسمات وأشكاال وفق خواّص 
 لها )االستقامية، التعامد، التوازي، التناظر...(.

الهدف 

 التعلمي 

 مستقيم إلى بالنسبة شكل نظير رسم
 .رصوفم ورق على معطى

 باستعمال بالتناظر شكل إتمام -
 .متنوعة ووسائل تقنيات

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

األعداد على يكتب 

  األلواح.

  (الحساب الذهني :1

 .  9و في  11الضرب في 
مرحلة 

 االنطالق

 

 

 

 

 

تصديق  -
وتنظيم 
التعلمات 
الجديدة و 
تحقيق 

االنسجام 
 .رففي المعا

 

 

يشارك في  -
استنتاج 
 القاعدة.

 أكتشف:)2
  واالكتشافمرحلة البحث  -

 77صالمدونة على كتاب الرياضيات  ات عرض الوضعي-1
 قراءة الوضعية من طرف المعلم. -
 قراءات فردية . -
 يعين التلميذ األشكال المتناظرة  بالنسبة للخط األحمر. -

 المناقشة والتبادل: -
 عمل فردي يليه عمل ثنائي -

 المهمات الواحدة تلو األخرى  انجاز -
 
 الحوصلة والتأسيس: -

 الشكالن المتناظران متطابقان تماما 
 :نجز (أ3

  
 اكمل الرسم لتحصل على شكلين متناظرين

 

 :(تعلمت 4

 :تعلّمت
ْكلُ   :)التََّناُظرِ  ِمْحَورِ ( ُمْسَتِقيم   إِلَى بِالنِّْسَبةِ  َونَِظيُرهُ  الشَّ

 ِمْحَورِ  َعنْ  الُبْعدِ  فِي َوُمَتَساِويَانِ  - التَّْسِميَةِ  اتجاه فِي َوُمَتَعاكَِسانِ   تماما ُمَتطَابَِقانِ  -
 .التََّناظُرِ 

مرحلة 

بناء 

 التعلمات

ينجز  -
التمارين 

 فرديا
يشارك في  -

التصحيح 
 الجماعي 

 
 
 

 51 حل التمارين ص أتمرن  و أبحث  -
 

 التدريب

 و

االستثما

 ر
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 األعداد و الحساب  الميدان

 

 رياضيات النشاط

 (5)القسمة العنوان

 د90 المدة

 1/2 الحصة

 
الكفاءة 

 الختامية

يحل مشكالت بتجنيد معارفه المتعلقة األعداد 
)قراءة وكتابة، مقارنة  100000الطبيعية األصغر من

ل المعلومات وترتيب، العالقات بينها واستعما
الموجودة في كتابتها( والعمليات عليها )الجمع، 

الطرح، الضرب، القسمة باستعمال إجراءات 
  شخصية( والحساب بنوعيه )آلي ومتمعن فيه(.

مركبة 

يضع  سيرورة  شخصية للحساب بنوعيه )آلي  • الكفاءة
ومتمعن فيه( ويضع عمليات جمع وطرح وضرب 

 جمعية وضربية. األعداد الطبيعية، ويحل مشكالت
 
الهدف 

 التعلمي 

 لحساب القسم عمليات التالميذ ينجز
 . حصة قيمة

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

على النتيجة يكتب 

  األلواح.

  (الحساب الذهني :1

 .أعداد تشكيل و  تفكيك
مرحلة 

 االنطالق

 

 

 

 

 

تصديق وتنظيم  -
التعلمات الجديدة 

 و تحقيق
االنسجام في 

 .المعارف
 

 

يشارك في  -
استنتاج 
 القاعدة.

 أكتشف:)2
  واالكتشافمرحلة البحث  -

 78صالمدونة على كتاب الرياضيات  ات عرض الوضعي-1
 قراءة الوضعية من طرف المعلم. -
 قراءات فردية . -

 المناقشة والتبادل: -
 عمل فردي يليه عمل ثنائي

 انجاز المهمات الواحدة تلو األخرى  -
 صلة والتأسيس:الحو -

 استطيع ان اكتب عملية القسم أفقيا.
 :نجز (أ3

  
 

 :(تعلمت 4

 على مختلفة حساب إجراءات باستعمال قسمة وضعية حل يمكن 
 . والقاسم. المقسوم

مرحلة 

بناء 

 التعلمات

ينجز التمارين  -
 فرديا

يشارك في  -
التصحيح 
 الجماعي 

 
 
 

 52 حل التمارين ص أتمرن  و أبحث  -
 

 
 

بالتدري  

 و

 االستثمار
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 الحركات القاعدية           الميدان

 تربية بدنية  النشاط

 الرمي حسب الموقف الموضوع

  

د 60 المدة  

1/2 الحصة  

 
الكفاءة 

 الختامية

 

 يؤدي حركات متعلقة بالوثب والرمي

مركبات 

 الكفاءة

الرمي حسب الموقف) بيد واحدة، 
 باليدين( 

مؤشرات 

 الكفاءة

 بيد واحدة بعيدا رمي كرة 
 ـ رمي كرة باليدين من فوق الرأس بعيدا 
 رمي كرة بيد من فوق حاجز بعلو معين

لتقويما  المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح 

يحافظ على  -
الموقع ضمن 
 المجموعة 

 د(10وضعية األولى)
 يقودها قائد الفوج في فرقته تحت إشراف االستاذتسخين عام: •
 : حركات المرونة من اجل تحسين االستعداد البدني تسخين خاص •

مرحلة 

 التهيئة 

 
يرمي الكرة بيد 

 واحدة .
 

 

 يرمي الكرة بيدين  -

 

 
 يرمي الكرة  -

من فوق حاجز  -

 م 2بعلو

 

 د(:15) ولىالوضعية األ
 رمي كرة بيد واحدة بعيدا 

 
 د(:15) نيةالوضعية الثا

 

 رمي كرة باليدين من فوق الرأس بعيدا 

 
 

 د(15)لثةوضعية الثاال
 م2رمي كرة بيد من فوق حاجز بعلو 

 

ة 
حل
ر
م
ال

ة
سي

سا
أل
ا

 
 

 يسجل سلوك المتعلم 
بعض الحاالت  إبراز
اللعب : أثناءالتصرفية   
/ التسرع/  كاألنانية

......وضعية الذراعين  

 د(:5الوضعيةالرابعة   )  ▪
 قد تكون بلعبة هادئة أو بحوصلة ما جاء في الحصة ▪
 تائج ان كانت هناك العاب تنافسيةتعلن فيها الن ▪
 جمع عناصر القسم على حسب الفرق . ▪
 كل قائد يدلي بمالحظاته. ▪
 إعطاء توجيهات من طرف االستاذ. ▪
 مناقشة جماعية بين التالميذ و االستاذ ▪

وء
د
ه
ال
ى 
إل
ع 
و
ج
ر
ال

 

 

 

 موسيقية:تربية النشاط
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 16-14: األسبوع   01/02: الحصة                03: المذكرة: القصة الموسيقية   .              العنوان

 :الكفاءة الختامية
 يستمع إلى التشكيالت و المجموعات الموسيقية قصد التعرف عليها و على نوع الموسيقى التي تعزفها  -
 يؤدي مجموعة من األغاني التربوية، اعتمادا على إمكاناته الصوتية باستعمال تقنيات الصوت الواحد. -

 : مركبات الكفاءة 
 يعبّر عن مضمون القصّة الموسيقية برسومات حرة. -

 :مؤشرات الكفاءة  

 . يتعرف على مكونات القصة الموسيقية -
 يؤدّي منسجما في مجموعة؛ -
 ينطق نطقا صحيحا للكلمات.  -

 التقويم المقترح طو النشا الوضعية التعلمية الوضعيات 

وضعية 
 اإلنطالق  

 .اآلالت الموسيقية المختلفة يسمع االستاذ المتعلم نماذج من أصوات -
 ما نوع اآللة الموسيقية  المستعلمة؟ -

 يستمع بتمعن -
 يذكر. -
 

 

بناء 
 التعلمات

 

التذوق 
الموسيقي 
 واالستماع

 سرد قصة قصيرة من قصص األطفال 
 

يوضح المعلم أن هناك طريقة فنية أخرى لسرد نفس القصة بالنغمات 
 .الموسيقية

  
 يروي قصة" بيتر و الذئب"  
 الذئب–البطة –القط  –العصفور  -لشخصيات هي : بيترا

 العصفور........................
 البطة.........................
 الذئب....................

 القطة.......................
     

يتعرف على  -
  شخصيات القصة

-  
 
يربط بين  -

 اآللةالشخصية و 
  الموسيقية 

التدريب و 
 االستثمار 

األغنية 
التربوية 
 والنشيد

  على السبورة  أنشودة "الشجرة "تدوين 
 في السهل و الجبل                       يا بسمة األمل 
 للخير و الجمــال                          و آية العمل 

  وساقك السمراء                  أغصانك الخضراء 
 تجلب النماءو                        تطهر الفضاء 
  واغمري التالل                         فزيني الجبال 

 .بغصنك الميال                       الغالل احضنيو 

 
 قراءته من الطرفين)االستاذ و المتعلم(

 تلحينه باالعتماد على الشريط .
 ترديد المقطع فرادى و جماعيا.

 .األبيات األولى تحفيظ 
 في السهل و الجبل                       يا بسمة األمل 
 للخير و الجمـــــــــــال                          و آية العمل 

  وساقك السمراء                  أغصانك الخضراء 
 

 

يؤدي أداء  -

 منسجما للمقطع.

 

 

 

 قصة بيتر و الذئب
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العصفور، وبينما تناقش البطة  ويروي العرض قصة بيتر وهو يتنزه بين الحقول الخضراء فيلتقي صديقه

، فيطير العصفور بعيداً، والبطة تصيح «انتبه»العصفور، يالحظ بيتر قطاً يزحف بين األعشاب فينادي: 

وفجأة ظهر الجد غاضباً ألن بيتر تخطى أسوار الحديقة وقال: «. كواك، كواك»بغضب على القطة 

 .«ابة؟المكان خطر هنا، ماذا ستفعل في حال خرج ذئب من الغ»

 

لم يبد بيتر أية اهتمام بكالم جده وقال أن الفتية ال يخافون الذئاب، ولكن الجد أخذ بيتر من يده 

وأدخله إلى المنزل وأغلق باب الحديقة، وفعالً ما أن ذهب بيتر حتى ظهر ذئب رمادي كبير من الغابة، 

بسرعة، وبالرغم من كل  تسلق القط الشجرة في لمح البصر، بينما صرخت البطة وخرجت من البركة

جهدها في الهرب، كان الذئب أسرع وابتلعها، وأصبحت األمور على الشكل التالي: القطة جلست 

على أحد األغصان، والعصفور على غصن آخر بعيداً عن القط، والذئب يدور حول الشجرة وهو ينظر 

 .إليهما بعيون شرهة

 

ون أن يعتريه الخوف، ركض بيتر إلى المنزل وأخذ وكان بيتر يراقب ما يحدث من خلف باب الحديقة د

عصا كبيرة وتسلق سور الحديقة الحجري، تعلق بالغصن وقفز إلى الشجرة بخفة وقال للعصفور: 

 .«اذهب وطر حول فم الذئب ولكن بحذر»

 

كم أزعج العصفور الذئب وكم أراد الذئب التهام العصفور، خالل هذا الوقت أخذ بيتر حبالً وعقد في 

رفه حلقة وجعلها تهبط بهدوء وحذر حتى التقط الذئب وشده بقوة وثبت طرف الحبل بالشجرة، ط

وقفزات الذئب للتخلص من الفخ زادت من إحكام العقدة حول ذنبه، وفي هذا الوقت، خرج الصيادون 

ينا القبض ال تطلقوا النار، لقد ألق»من الغابة وكانوا يتتبعون آثار الذئب، صاح بيتر من أعلى الشجرة: 

 .«عليه، أنا والعصفور الصغير، فقط ساعدونا في أخذه إلى حديقة الحيوان

 

بيتر يتقدم الجميع، وخلفه الصيادون يجرون الذئب، وفي الخلف يتبعهم الجد والقط، كان الجد يهز 

 .رأسه منزعجاً وهو يقول في نفسه: حسناً! وماذا كان سيحدث لو لم يقبض بيتر على الذئب

 

«. كم نحن شجاعان أنا وبيتر، وانظروا إلى ما قبضنا عليه»صفور حولهم وهو يغرد بسعادة: حلق الع

وإذا استمعنا بتمعن فيمكننا سماع صوت البطة قادماً من بطن الذئب الذي من عجلته التهم البطة 

 .حية
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  08:درسال                                  02المقطع :
 تهذيب السلوك  الميدان

 تربية اسالمية النشاط

 نبذ العنف  العنوان

 

د45 المدة  

01/02 الحصة  

  

 
الكفاءة 

 الختامية

 في المكتسبة األخالقيّة القواعد توظيف المتعلّم ُيحسن
 يناسب شكلب ويتناولها والبيئّي، االجتماعيّ  المحيط

  الّسلوكات بتجنّب أو التطبيقيّة أ االستظهاريّة الوضعيّاّت
 وإقامة المحيط، وتلويث الّذات على واالنغالق السيّئة
 لمسؤولية وتحّمل األصدقاء واختيار الجوار حسن عالقات
 اإلسالميّ  التّراث على والمحافظة األمانة، وأداء

 .الجزائريّ 
مركبات 

 الكفاءة
 جتماعية السليمةالمعامالت اال ▪

 السلوك القويم ▪
 
الهدف 

 التعلمي 

 تجنب السلوكات السيئة .

 

 مؤشرات التقويم  النّشاطات الخطوات
إثارة دوافع 
المتعلّمين 
 إلى التّعلّم

 
التي تدعونا إلى الحلم و العفو. اآليةأعد قراءة   

 

 
 يستظهر اآلية 

 قراءة
 السند

.وقراءة النّص  55ص يدعى المتعلّمون إلى فتح الكتاب   
ـ دعوة المتعلمين إلى قراءة النّص وتحليله واستخراج أهم ما فيه من مواعظ 

 وأخالق .
؟لماذا كان أحمد غاضباـ   
؟ماذا كان رد المعلمة ـ   

 ماذا رد الوالد على ابنه؟
 ما رأيك في تصرف أحمد

 

. النص  يقرأ   
 

 يستخرج المواعظ .

 
 
 

ممارسة 
أنشطة 
 التّعلم

55 نشطة صينجز األ  

    

 
 
 

 ينجز األنشطة 
 
 
 
 

 
 أقتدي
 و

 أمارس

عن طريق الحوار و المناقشة يتوصل إلى :ـ   
 

 المسلم ال يؤذي غيره بالقول أو بالفعل.
 اإلسالم ينبذ العنف بالقول و الفعل و اإليماء و يوصي بالحلم

 

 
 

 يستنتج الخالصة 
 

 
أتحقق من 
 تعلّماتي

التالية :  أمال الفراغات بالكلمات❶

-اللمز-إخوانه-الحقيقي-يده-قوله
 السخرية ممتلكاتهم.
عرفنا النبي)ص( أن 

هو الذي ال يؤذي غيره المسلم......
ب.....فعله أو .....و يتجنب الشتم 
و...... و الهمز و ..........أو قبيح 
القول و ال يؤذي .......بإفساد 

 شيء من ......أو سرقتها.

وكات أمام السل× ضع عالمة  ❷

 . العنيفة 
 الكالم البذيء. -
 تكسير مرافق المدرسة. -
 الرفق بالحيوان. -
 ممارسة رياضة المصارعة -
 عقوق الوالدين. -

 
من هو قدوتك في التسامح  ❸

 عبر عن ذلك في سطرين.
   

 
 ينجز التمارين.
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 المقطع :03          الميدان:03          الوضعية :01             الدرس:01

  
 نالميدا

 المعلمة في الفضاء 
 تربية علمية وتكنولوجية النشاط
    الجهات األربع العنوان

 2×د45 المدة
 1/2 الحصة

 
الكفاءة 
المتعلقة  بمعالم  مواردهيتموقـع في الفضاء بتجنيد  الختامية

 وأدوات التوّجـه.
مركبات 
 الكفاءة

 التعرّف على التوّجهات األربعـة 
 ت األربعة في حياته اليوميةحسـن استخـدام التوّجها 

الهدف 
 التعلمي 

الجهات األساسية األربع باستخدام معالم  يوظّف
 مألوفة أو بوصلة؛

 
 المراحل

 
 لوضعية التعليمية التعلّميةا

 
 التقويم

 مرحلة
 االنطالق 

 تقديم الوضعية االنطالقية و طرح المشكلة :

 

يجيب عن  
 األسئلة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مرحلة بناء
 التعلّمات 

 72صمالحظة الصور المرفقة 
 البحث عن العنوان: 01النّشاط 

 
 
 

كيف يعرف موزع  -
 الرسائل العنوان؟

 
 للتوجه . 4يحدد الجهات  :02النشاط 

ماهي الجهات األربع 
 المذكورة؟

ماهي الجهة المعاكسة 
 للشمال؟

 

 يحدد موقع المكان  :03نشاط 

 أين موقع مسكنه بالنسبة للمسجد؟

 للمسكن؟ أين تقع المدرسة بالنسبة

يريد ان يشتري الجريدة من الكشك أين 
 يتجه؟

اشترى الخضر من السوق إلى أين يتجه 
 لشراء الدواء؟

-  

 عن طريق المناقشة والحوار يتوصل االستاذ مع التالميذ إلى :
بمعلومات تتضمن  مجموعة من العالمات أو البيانات  و  يحدد الموقع 
 األربع و  المعالم.منها الجهات 

يتوجه في الفضاء اعتمادا على الجهات  األربع األساسية : 
 الشمال،الجنوب،الشرق،الغرب.

هناك جهات فرعية هي : الشمال الشرقي،الشمال الغربي ،الجنوب 
 الشرقي،الجنوب الغربي.

يقرأ ويالحظ  
 الصور .

 
 

  
 

 يالحظ الصّور .
 
 
 رضيّات.فيقدم 

 
 

 يتذكر ما تعلّمه 
 

 
يستخرج خطوات 

المسعى 
التّجريبي في 

 البحث.

 

 استثمار

 المكتسبات

 

 73ص2و 1حل التمارين 

 

يجيب عن 
 األسئلة

يكتشف األخطاء 
 و يصححها.
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02الجزئية :                                  06المقطع :الحياة الثقافية                                          المقطع: عنوان   

 

  
 فهم المنطوق  لميدانا

 فهم المنطوق النشاط

      البرنوس الموضوع

 د45 المدة

 01 الحصة

 
الكفاءة 

 الختامية

يفهم خطابات منطوقة مختلفة األنماط، ال سيما 
 النمط الوصفي ويتجاوب معها.

 اتمركب

 الكفاءة

 *يردّ استجابة لما يسمع
 يتفاعل مع النّص المنطوق *
 ة التواصليةيحلّل معالم الوضعي*
  يقيّم مضمون النّص المنطوق*

الهدف 

 التعلمي 

 يفهم ما يسمع و يتجاوب معه .

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

 يجيب عن األسئلة 
مرحلة  

 االنطالق

يستمع إلى النص 
 ويبدي اهتماما

 
 

يجيب بجمل 
بسيطة تترجم 

 المعنى العام للنص
 

داث يعيد بناء أح
 النص المنطوق

من طرف المعلم وأثناء ذلك يجب التواصل البصري بينه (   البرنوسقراء النص المنطوق 
الحس حركي والقرائن اللغوية. باألداءوبين متعلميه مع االستعانة   

 66صالدليل 
 النص المنطوق.

 أ

 فهم المنطوق:
 بين من دار الحوار الذي سمعته؟ -
 ؟  مفي أي منطقة يسكن الشيخ بلقاس -
-حياكة الزربية-اختر الجواب الصحيح: الشيخ بلقاسم يزاول حرفة :صناعة الفخار -

 .  حياكة البرنس.
 ؟  مم ينسج البرنوس -
 ؟   سبب غالء البرنوس الوبريما  -
 يمثل البرنوس للجزائريين؟ماذا  -
 اختر شخصية و أعد ما قالته. -

 
 

 

مرحلة بناء 

 التعلمات

أفكار جديدة  بناء

 ورد في تدعم ما

 النص المنطوق

 تقويم اإلنجاز.

.أشاهد و أعبر  

 مالحظة الصورة و التعبير عنها ) يمكن تفويج التالميذ(

 

من هي الشخصيات التي تظهر في  -

 الصورة ؟
 صف البرنوس من حيث:

، المادة التي يصنع منها اللون -
،المناسبات التي يلبس فيها ، 

 الم يرمز؟

 
التدريب 

رواالستثما  

 



  االستاذ بلقاسم بدور المدرسة االبتدائية : مداحي سعيد  تيسمسيلت 

02الجزئية :                                  06المقطع :الحياة الثقافية                                          طع: المقعنوان   

 

 

 
 .تعبير شفوي الميدان

 تعبير شفوي)أستعمل الصيغ( النشاط

 لوال.......ل.....() الصيغة العنوان

 45 المدة

 02 الحصة

 
الكفاءة 

 الختامية

انطالقا من سندات متنوعـة في وضعيات  يصف شيئا
 تواصلية دالّة.

 اتمركب

 الكفاءة

 يتواصل مع الغير 
 يفهم حديثه

 يقدم ذاته ويعبر عنها
مؤشرات 

 الكفاءة

يعبر بلغة سليمة .  -  
يتقـيّد بالموضوع.  -يستخدم القرائن المناسبة للوصف -

يوظّف الروابط توظيفا  -يحترم خطاطة النمط الوصفي
لوال  )و يستعمل يعبّر عن رأيه في  الموصوف سليما

في وضعيات دالة.....لما ....(   

 

 

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يتذكر مضمون النص 

 المنطوق.

 يجيب عن األسئلة.

 

 (    البرنوس)العودة إلى النص المنطوق

 يطرح المعلم أسئلة حول المعنى العام للنص المنطوق.

  ؟ إالم يرمز البرنوس -

 مرحلة االنطالق

يجيب عن األسئلة، 

يكتشف الصيغ 

 ويوظفها.

 

 المرحلة األولى

 بناء الجمل المحتوية على الصيغ المستهدفة بطرح األسئلة .

 

 ندثر ميراث األجداد.الوجود الحرفين  لوال

 ما نال كل هذا اإلعجاب.لبراعة الحرفي  لوال

 المرحلة الثانية.

 مال الصيغة)لوال..ل..(عبر باستع -
 ضوء الشمس/نمو النبات،،  الحرفيون/التراثالماء/الحياة  -

 المثابر/ النجاح،،العلماء/تطور العلم -

 الصبر/التغلب على الصعاب. -

 
 المرحلة الثالثة.

 ) لوال.......ل.....(الصيغة كون جمال مستعمال  -

 

 مرحلة بناء التعلمات

يتدرب على استعمال 

الصيغ في وضعيات 

شابهة ويستثمرها م

 في وضعيات جديدة.

 

 

  : الصيغة باستعمال عن وضعيات  بالتعبير المتعلمين مطالبة
 لوال....ل 

 

 التدريب واالستثمار
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 .عبير شفويت الميدان
 إنتاج شفوي  النشاط
   اللباس التقليدي  العنوان 

 د45 المدة
 03 الحصة

  

 
الكفاءة 

 الختامية
يصف شيئا انطالقا من سندات متنوعـة في 

 وضعيات تواصلية دالّة.
 

 اتمركب
 الكفاءة

 يتواصل مع الغير 
 يفهم حديثه

 يقدم ذاته ويعبر عنها
 

مؤشرات 
 الكفاءة

 ة سليمة .يعبر بلغ  -
يتقـيّد  -يستخدم القرائن المناسبة للوصف -

يوظّف  -حترم خطاطة النمط الوصفييبالموضوع. 
الروابط توظيفا سليما يعبّر عن رأيه في  

 بوصف بعض المالبس التقليدية. الموصوف
 

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يذكر رمزية 

 البرنوس

 

 البرنوس بالنسبة للجزائريين؟ماذا يمثل  -
 

مرحلة 

 االنطالق

 يعبر معتمدا على

 الصور 

 

 94ص مطالبة التالميذ بفتح الكتب 

 

 

 صف نوعا من أنواع األلبسة . -1

 

 ؟ و متى يلبس اللباس الذي يميز منطقتك  وماه -2

 

والدة أحمد خياطة ماهرة لأللبسة التقليدية الجزائرية،سألها ابنها  -3

 ؟ هتمين بهذا النوع من األلبسة يوما: أمي لماذا ت

 

 تخيل اإلجابة التي ستعطيها أم أمد البنها؟ -4

مرحلة بناء 

 التعلمات

اللباس  يصف  .الموجودة بالمنطقة و يعبر عنها  أللبسة من ا لباسا يختار   
 

 التدريب و

 االستثمار
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 فهم المكتوب الميدان
 قراءة )أداء+فهم(  النشاط
      لباسنا الجميل  العنوان

 د45 المدة
 4 الحصة

 
الكفاءة 

 الختامية
يقرأ نصوصا مختلفـة األنماط، مع التركيز على النمط 

الوصفي، تتكـوّن من ثمانين إلى مائة وعشرين 
 لمة أغلبها مشكـولة، قراءة سليمة ويفهمها.ك

 اتمركب
 الكفاءة

ويعيد بناء المعلومات الواردة في   *يفهم ما يقرأ
 النص المكتوب

 *يستعمل المعلومات الواردة في النص المكتوب
يقيّم مضمون النص *يستعمل إستراتيجية القراءة و 

 .المكتوب
مؤشرات 

 الكفاءة
الوقف، يعبّر عن فهمه  يحترم شروط القراءة وعالمات

 عن غيره، ويختار من متعدد. وصفيلمعاني النّص. ال

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

 يجيب عن األسئلة  
 (      البرنوس)العودة إلى النص المنطوق

 يطرح المعلم أسئلة حول المعنى العام للنص المنطوق.
 اذكر حرفا أخرى تعرفها . ؟عمي بلقاسم سها ماري ما نوع الحرفة التي كان -

مرحلة 
 االنطالق

يكتشف 
الشخصيات ويعبر 

 عنها
 يعبر عن الصور
يقرأ فقرات من 

 النص قراءة صحيحة
 يجيب عن األسئلة

يوظف الكلمات 
 الجديدة في جمل
يستخرج القيم 

 .ويتحلى بها

 .المصاحبة للنصمالحظة الصورة  ①

 

 

 ماذا تشاهد في الصورة؟

 اللباس الذي ترتديه النسوة.صف 

 

 القراءة الصامتة:②

 رك فرصة للتالميذ للقراءة الصامتة .ت
 ؟أين جرت أحداث هذه القصة -
 من هي الشخصيات المتحاورة في النص؟ -

 القراءة الجهرية:③

 قراءة النص قراءة نموذجية من طرف المعلم مستعمال اإليحاء. -
قرة / فقرة )يبدأ بالمتمكنين حتى  ال مطالبة التالميذ بالتداول على القراءة ، ف -

 يدفع المتأخرين إلى ارتكاب األخطاء (
 تذليل الصعوبات أثناء القراءة و شرح المفردات الجديدة و توظيفها في جمل

 مناقشة التالميذ عن فحوى النص والمعنى الظاهري له باألسئلة المناسبة.
 جد الشطرين المتكاملين في مايلي. أثري لغتي:④

 

حلة بناء مر
 التعلمات

 

 يجيب عن األسئلة
يقدم أفكارا أخرى 

استنادا إلى 
 تصوراته

 ينجز النشاط.

 
 68ص3إنجاز التمارين في دفتر األنشطة، التمرين رقم

❶ 
 

   
 يلي: أكمل العبارات بما ❷

 صنع(-مصنوعة –المصنوعة  -صناع –الصناعة  -المصنوعات -صناعة-صنعت
 ....الوطنية ،فال يبيع  من متجره إال األشياء ..........عمي تاجر يشجع ...........  

في بالدنا، زرته يوما في متجره فأخذ يعرفني ب.........المحلية و قال : هذه 
جرار.........في تيزي وزو ، و هذه الشمعدانات قد..........في الجلفة ،وتلك 

فية الجميلة فهي .........قسنطينة ،أما تلك األواني الخز إنتاجالنحاسيات من 
 .......فناني ميلة ، وكل ما تراه هنا من ...................حرفيينا .

  

 التدريب 
 و

 االستثمار
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 فهم المكتوب الميدان
 حفوظاتم النشاط
  الكتاب  العنوان 

 د45 المدة
 05 الحصة

 
الكفاءة 

 الختامية
يقرأ نصوصا مختلفـة األنماط، مع التركيز على 
النمط الوصفي، تتكـوّن من ثمانين إلى مائة 

وعشرين كلمة أغلبها مشكـولة، قراءة سليمة 
 ويفهمها.

ات مركب
 الكفاءة

ة في و يعيد بناء المعلومات الوارد يفهم ما يقرأ
النص المكتوب ويستعمل المعلومات الواردة في 

 النص المكتوب
مؤشرات 

 الكفاءة
 يؤدّي المحفوظات أداء معبرا.

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

 ما هي هوايتك المفضلة ؟ - يجيب عن األسئلة.
مرحلة 

 االنطالق

ينصت ويحسن 
 االستماع.

 
 يجيب عن األسئلة.

 تظهر ماحفظ.يس

 المرحلة األولى.

 مكتوبة بخط واضح. المقطوعةيعرض المعلم 

 
  قراءة صامتة للمقطوعة .

 طرح  سؤال حول فهم المعنى العام  للمحفوظة.
 قراءة القصيدة من قبل المعلم .

 مناقشة محتوى القصيدة من خالل األسئلة الموجهة
 شرح الكلمات المبهمة .

 
 المرحلة الثانية.

 .ئة المحفوظة إلى أجزاء يتم تجز -
 قراءة التالميذ للمحفوظة  قراءات فردية. -
 تحفيظ المحفوظة عن طريق المحو التدريجي. -

مرحلة بناء 
 تالتعلما

 يجيب عن األسئلة
 يستظهر.

 حفظ و أداء المحفوظة أداء معبرا.  -
التدريب 

 واالستثمار
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 فهم المكتوب الميدان
 قراءة وقواعد نحوية النشاط
 . لباسنا الجميل العنوان

    الجمع السالم 
 د90 المدة

 7و6 الحصة

 
الكفاءة 

 الختامية
يقرأ نصوصا مختلفـة األنماط، مع التركيز على النمط 

كـوّن من ثمانين إلى مائة وعشرين الوصفي، تت
 كلمة أغلبها مشكـولة، قراءة سليمة ويفهمها.

مركبة 
 الكفاءة

ويعيد بناء المعلومات الواردة في   *يفهم ما يقرأ
لمعلومات الواردة في يستعمل او النص المكتوب
يستعمل إستراتيجية القراءة و ب و النص المكتو

 .يقيّم مضمون النص المكتوب
مؤشرات 

 لكفاءةا
يحترم شروط القراءة الجهرية وعالمات الوقف، ويعبّر 

و عن غيره.  وصفيعن فهمه لمعاني النّص. ال
 .الجمع السالميتعرف على 

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يجيب شفويا عن 

 األسئلة.

.العودة إلى النص المقروء وطرح أسئلة حول المعنى الظاهري للنص  

 ؟ ماذا يجب ان نقلد من الحضارات  -
 

مرحلة 

 االنطالق

 

يقرأ فقرات من 

النص قراءة 

 صحيحة

 يجيب عن األسئلة

يوظف الكلمات 

 الجديدة في جمل

 

 

 

على الجمع يتعرف 

.  السالم  

 

 

 المرحلة األولى :القراءة

القراءة الصامتة:①  

صامتة. وقراءة النص قراءة 99ص يطلب المعلم من التالميذ فتح الكتب   

القراءة الجهرية:②  

قراءة جهرية معبرة)تجسيد األهداف الحس حركية(   

القراءات الفردية: ③  

يفسح األستاذ المجال للمتعلمين لألداء مركزا على حسن القراءة وجودتها، وعلى من لم 

 يقرأ في حصة األداء،)فقرة/فقرة(.

(99ص لميذ شرح وتوظيف عبارات أخرى من النص)كلماتي الجديدة كتاب الت  

 المرحلة الثانية: التراكيب النحوية

بناء الجمل :  ① 

الجمل.العودة إلى النص المقروء وطرح أسئلة هادفة لبناء   

 . اتمليكات الكاهن........................ الكاهنة مليكة  -

 ون.مبدعون الحرفيي......................الحرفي مبدع -

 . كتابة الجملة على السبورة 

 المناقشة: ②

 ؟الجمل ما نوع  -
 ؟  ما الذي تغيير عند التحويل من المفرد إلى الجمع -

 االستنتاج :③
 يطرح المعلم أسئلة هادفة للوصول إلى:

 مفرده من التغيير عند الجمع . سلمما  السالمالجمع   -
هو االسُم الذي يدلُّ على أكثر من اثنيِن ويصاُغ  المذكَّرِ السالم جمع -

 (.ين)أو  ،(ون)لمفَرِد بزيادِة من االسُم ا
 ينِ تعلى أكثر من اثن هو االسُم الذي يدل السالم ؤنثجمُع الم -

 (.ات) بزيادةِ  ةويصاغ من االسم المفَردِ 

مرحلة بناء 

 التعلمات

 

 يجيب عن األسئلة

 ينجز النشاط.

 حول الجمل التالية إلى الجمع و غير ما يجب تفييره. /1
 

 المعلم  نشيط. -
 ية.المعلمة وف -
 كان الممرض مشغوال. -
 عاد المجاهد منتصرا. -
 
 

 

 التدريب 

 و

 االستثمار
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 فهم المكتوب الميدان

 قراءة  النشاط

 صيغ صرفية 

 أنامل من ذهب  العنوان
 االسم المفعول 

د90 المدة  

8/9 الحصة  

 

 
الكفاءة 

 الختامية

يقرأ نصوصا مختلفـة األنماط، مع التركيز على النمط 

الوصفي، تتكـوّن من ثمانين إلى مائة وعشرين كلمة 

 أغلبها مشكـولة، قراءة سليمة ويفهمها.

 اتمركب

 الكفاءة

ص ويعيد بناء المعلومات الواردة في الن  *يفهم ما يقرأ
 المكتوب

 *يستعمل المعلومات الواردة في النص المكتوب
يقيّم مضمون النص *يستعمل إستراتيجية القراءة و 

 .المكتوب

مؤشرات 

 الكفاءة

يحترم شروط القراءة الجهرية وعالمات الوقف ويعبّر عن 

و يتعرف على  عن غيره لوصفي فهمه لمعاني النّص. ا

 صياغة االسم المفعول من الثالثي.

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

 يجيب عن األسئلة.
مرحلة  العودة إلى النص المقروء وطرح أسئلة هادفة.

 االنطالق

يكتشف الشخصيات 

 ويعبر عنها

يقرأ فقرات من النص 

 قراءة صحيحة

 يجيب عن األسئلة

يوظف الكلمات 

 .الجديدة في جمل

 

 

 

 

 

 

يتعرف على الظاهرة 

 الئية اإلم

 

يوظف الظاهرة 

 اإلمالئية 

 

 

 المرحلة األولى :القراءة

القراءة الصامتة:①  

وقراءة النص قراءة صامتة. 99ص يطلب المعلم من التالميذ فتح الكتب   

القراءة الجهرية:②  

قراءة جهرية معبرة)تجسيد األهداف الحس حركية(   

القراءات الفردية: ③  

داء مركزا على حسن القراءة وجودتها، وعلى من لم يفسح األستاذ المجال للمتعلمين لأل

 يقرأ في حصة األداء،)فقرة/فقرة(.

 يحدد أفكار النص.

 

 المرحلة الثانية: الظواهر اإلمالئية 

بناء الجمل :  ① 

الجمل وكتابتها على السبورةالعودة إلى النص المقروء وطرح أسئلة هادفة لبناء   

هذ؟ معقول  

.مألوفير ترتدي لباسا رومانيا على غ  

 

 المناقشة: ②

 ؟ عالم تدلالحظ الكلمات الملون ،  -
هو الذي دّل على من وقع عليه الفعل.  المعقول  

 االستنتاج :③

 يطرح المعلم أسئلة هادفة للوصول إلى:
 و يدل على  الذي وقع عليه الفعل  مثل: مفعولاسم المفعول على وزن 
 . مكتوبكتب                            

 

رحلة بناء م

 التعلمات

 يجيب عن األسئلة

 ينجز النشاط.
يكتشف أخطاءه و 

 يصححها
 
 
 
 
 
 
 

 

69ص نجاز التمارين في دفتر األنشطة،التمرينإ  

 
 

 

التدريب 

 واالستثمار
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 فهم المكتوب الميدان

 مطالعة  النشاط

 إنتاج كتابي 

 التراث. العنوان

 عناصر الحوار 

د45 المدة  

10/11 الحصة  

  

 
الكفاءة 

 الختامية

يقرأ نصوصا مختلفـة األنماط، مع التركيز على النمط 

الوصفي، تتكـوّن من ثمانين إلى مائة وعشرين 

 ة ويفهمها.كلمة أغلبها مشكـولة، قراءة سليم

 اتمركب

 الكفاءة

ويعيد بناء المعلومات الواردة في   *يفهم ما يقرأ
يستعمل المعلومات الواردة في و النص المكتوب
يستعمل إستراتيجية القراءة و و النص المكتوب

 .يقيّم مضمون النص المكتوب
مؤشرات 

 الكفاءة

يحترم شروط القراءة الجهرية وعالمات الوقف ويعبّر 

عن غيره ويدمج  وصفيلمعاني النّص. العن فهمه 

 مكتسباته ويوظفها

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

 يجيب عن األسئلة.
 تراث الجزائر  ثري و متنوع .

 اذكر أنواع التراث التي سبق و أن درستها في مادة التربية المدنية 
مرحلة 

 االنطالق

 يقرأ -
يستعمل  -

المعلومات 
اردة في الو

 النص.
 

 

 

 

 

 

يضع البطاقات  -
في المكان 
 المناسب.

 المطالعة ①

 القراءة الصامتة للسندات. -
 طرح أسئلة اختبارية . -
 تلخيص السندات. -

 
 التعبير الكتابي. ②

 يضع البطاقات في المكان المناسب. /1
 

 
 
 
 

مرحلة بناء 

 التعلمات

 

 يكمل الحوار

 يكمل الحوار : /2

.  

 التدريب و

ماراالستث  

 



  االستاذ بلقاسم بدور المدرسة االبتدائية : مداحي سعيد  تيسمسيلت 

 

01:الدرس          03: الوضعية           02:الميدان            02: المقطع  
 

 التاريخ العام الميدان

 تاريخ النشاط

  

 العمارة اإلسالمية  العنوان

 المسجد.

 د45 المدة

  

 
الكفاءة 

 الختامية

يستغّل سندات مناسبة إلبراز التحواّلت  في شمال 
سالمي.إفريقيا بعد الفتح اإل  

 

مركبات 

 الكفاءة

يتعرّف على عناصر التحوّل في البشرية بعد ظهور  
 اإلسالم.

الهدف 

 التعلمي

المعمارية بمظاهر التحول  اآلثاريربط عتماد سندات ا
  اإلسالمالذي أحدثه 

 

 المراحل
 

 الوضعية التعليمية التعلمية

 

 التقويممؤشرات 
 

وضعية 
 االنطالق 

  معالم عمرانية تميزها إذا كانت لكل حضارة 
 فما هي أهم المعالم الحضارية اإلسالمية في بالد المغرب؟

يذكر بعض  -
أهم المعالم 

 الحضارية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بناء 
 التعلّمات

: تهما مناقش 02 و01 ينقراءة السند ـ  
 

  
فن لماذا اهتم الفاتحون بال ما أهمية تأسيسي مدينة القيروان؟ 

 ي؟معمارال
 

: تهماو مناقش 04و 03 ينسندقراءة ال  
 

 
 

 من أسس مدينة تيارت؟                        مهاجر ؟ من هو ابو -
                        ماذا اسس ؟و أين؟ -
 

 عن طريق المناقشة و الحوار يستنتج التالميذ مايلي :

أول   أعطى الفاتحون أهمية كبيرة للفن المعماري حيث بنوا

و  م   670 –ه 50ونس على يد عقبة ابن نافع مسجد بالقيروان بت

 678 –ه 59ثاني مسجد بميلة ) الجزائر ( على يد أبو المهاجر دينار

هـ 144م  و أسسوا مدينة تيهرت على يد عبد الرحمان ابن رستم 

 م  776 –

 

 
 
 
 
 

 ـ يقرأ الّسندات.
 
 
 
المدن  يتعرف علىـ 

التي أسسها 
 الفاتحون

 
 
 
يتعرف على أهمية ـ 
ور المدن التي ود

 أسسها الفاتحون .

  التقويم 
 اذكر أهم المدن التي أسسها الفاتحون في بالد المغرب .  
 

حول  ـ يعزز تعلماته
التغيرات التي 

 أحدثها اإلسالم.
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نالميدا  السكان و التنمية  

 جغرافيا  النشاط

    أدمج تعلماتي  العنوان

 د45 المدة

  

 
الكفاءة 

 الختامية

يصنف الموارد الطبيعية  المتجددة وغير 
المتجددة للمقارنة بينها واقتراح كيفية 

 التعامل معها.
 

مركبات 

 الكفاءة

  يتعرف على الموارد الطبيعية في
ن نشاط اإلنسان ويربط العالقة بيالجزائر،

 والثـروات الطبيعية في البلـد.

الهدف 

 التعلمي 

 . يوظف المعارف المكتسبة 
 

 

 المراحل
 

 الوضعية التعليمية التعلمية

 

 التقويممؤشرات 
 

وضعية 
 االنطالق 

موارد يذكر أهم الـ   اذكر اهم الموارد الطبيعية الموجودة في الجزائر ؟ـ 
 الطبيعية .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ء بنا
 التعلّمات

قراءة اإلشكالية دون اإلجابة عنها . 110ـ فتح الكتاب ص   
 :01النشاط 

  
 

 علق على الظاهرتين و اقترح حال لهما

 02النشاط 

 

 

:03النشاط    

 

 
 
 
 
 

 ـ يقرأ الّسندات. ▪
 
 
 
 

يعلق على  ▪
 الظاهرتين.

يقترح حال  ▪
 للظاهرتين.

 
 
 
 
 
 

  يمال الفراغات
 بما يناسب.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 كر مثالين عن يذ

  أنواع العمل.
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  المقطع :03          الميدان:03         الوضعية :01              الدرس:16
 الحياة المدنية  الميدان
 تربية مدنية النشاط
  الدرس

 المؤسسات التعليمية 

 االبتدائية المدرسة

  1 الحصة
د45 المدة  

 
الكفاءة 
سات التعليمية ،يبيّن بعد التعــرّف على المؤسّ  الختامية

 أهّميتها ودورها في تعليم  وتثقيف المواطن.
مركبات 
االبتدائية )يعرف المؤّسسات التعليمية    الكفاءة

 والمتوسطة والثانوية (
يستغّل نصّا مالئما إلبراز دور المؤّسسة اإلعالمية 

  في التعليم  وتثقيف المواطن
الهدف 
   التعلمي 

 

لتعلمية والنشاط المقترحالوضعيات ا التقويم  المراحل 

يجيب عن 
 األسئلة

مرحلة  ماهي قواعد الحوار؟ -
 االنطالق

 يقرأ. -
 يفهم. -

 يستنتج. -
  يلخص. -

 أقرأ : 
 ريمة بصديقتها نور  و سألتها : كيف وجدت مدرستك الجديدة ؟ اتصلت

ق هل يمكنك أن تعرفيني بها ؟فقالت : مدرستي جميلة و قد أحببتها كثيرا ، بها مراف
كثيرة و مفيدة : أقسام للتعلم ، مكتب للمدير ، قاعة للمعلمين ، مكتبة للمطالعة ، 

دورة للمياه وساحة كبيرة للرّاحة و ممارسة األلعاب  ومختلف األنشطة الرياضية 
 تتوسطها سارية العلم .

 :أفهم
 عم سالت ريمة صديقتها ؟ -
 عرفت نور صديقتها ريمة بمدرستها ماذا قالت؟ -
 افق التي ذكرتها نور؟ماهي المر -

 أالحظ:
 و سم المرافق الموجودة بها . 4.3.2.1الحظ الصور 

 
 الحظ ثم أكمل 

  
 حدد مستويات التعليم في الجزائر .

 
التعليم االبتدائي هو المستوى 

التعليمي.....وعدد سنواته  هو .....و يجتاز 
 المتعلم امتحان......

 أستنتج:
ؤسسة التعليمية المخصصة للمرحلة األولى المدرسة االبتدائية هي الم

 من التعليم ، و هي مرحلة إلزامية و مجانية.
 

مرحلة بناء 
 التعلمات

يجيب عن 
 األسئلة .

 أعرف مدرستي :نجزأ
سم مدرستي .....تقع في .......افتتحت سنة ........عدد أقسامها ....وعدد ا -

: االقسام و تالميذها.....بها مكتب ل.......ومرافق للتعليم هي 
.........و...........ومرافق للخدمات هي ....و...و....ومرافق للراحة هي: 

 الساحة و.......
 

 التدريب و
 االستثمار
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 و الحساب األعداد الميدان

 

 رياضيات النشاط

    (6القسمة) العنوان

 د90 المدة

 1/2 الحصة

 
الكفاءة 

 الختامية

يحل مشكالت بتجنيد معارفه المتعلقة األعداد 
ة وكتابة، مقارنة )قراء 100000الطبيعية األصغر من

وترتيب، العالقات بينها واستعمال المعلومات 
الموجودة في كتابتها( والعمليات عليها )الجمع، 

الطرح، الضرب، القسمة باستعمال إجراءات 
اب بنوعيه )آلي ومتمعن فيه(.شخصية( والحس   

مركبة 

يضع  سيرورة  شخصية للحساب بنوعيه )آلي  الكفاءة
ومتمعن فيه( ويضع عمليات جمع وطرح وضرب 

 األعداد الطبيعية، ويحل مشكالت جمعية وضربية.
الهدف 

 التعلمي 

 يطرح مضاعفات  المقسوم عليه.

راحلالم الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم  

  يكتب النتيجة 

 (الحساب الذهني :1
 تفكيك وتركيب أعداد 

6 541= 6 000+500+40+1 

/8 000+200+70+9=8 279 

مرحلة 

 االنطالق

 

 

 

 

 

تصديق وتنظيم  -
التعلمات 
الجديدة و 
تحقيق 

االنسجام في 
 .المعارف

 

 

يشارك في  -
استنتاج 
 القاعدة.

 أكتشف:)2
  واالكتشافمرحلة البحث  -

 79صالمدونة على كتاب الرياضيات  ت اعرض الوضعي-1
 قراءات فردية .تليها قراءة الوضعية من طرف المعلم. -

 المناقشة والتبادل: -
 حل الوضعية  -
 أو جماعي . عمل ثنائي -

 يختار البطاقات المناسبة لحل الوضعية -

 .القسمة عملية استعمال مواضع المتعلمون يستنتج
لمقسوم عليه و عندما نجري عملية القسمة نستعمل مضاعفات ا

 نكرر طرحها من المقسوم.

 :نجز (أ3.

  

125(=12×10+)5 
385(=24×16+)1 

816(=12×68+)0 
818(=14×58+)6 

 

 :(تعلمت 4

عندما نجري عملية القسمة نستعمل مضاعفات المقسوم عليه و نكرر طرحها 
من المقسوم، عدد المرات التي يوجد فيها المقسوم عليه في المقسوم يسمى 

 القسمة. حاصل

مرحلة 

بناء 

 التعلمات

 ينجز التمارين فرديا
يشارك في 

 التصحيح الجماعي 

 53 حل التمارين ص أتمرن  و أبحث  -
 

 
  

-  
 
 

 التدريب

 و
 االستثمار
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 الفضاء و الهندسة  الميدان

 

 رياضيات النشاط

 (2)  اظر التن العنوان

 د90 المدة

 1/2 الحصة

 
الكفاءة 

 الختامية

يحّل مشكالت متعلّقة بوصف أو تعيين مسار 
أو موقع في الفضاء، أو على مخطّط أو تصميم 

أو خريطة،ووصف أو تمثيل أو نقل شكل 
فيزيائي أو مرسوم باالعتماد على خواّص 
هندسية )مقارنة األطوال، واالستقامية، 

التناظر(،واستعمال التعامد، لتوازي، 
 المصطلحات المناسبة وتعبير سليم.

مركبة 

 الكفاءة

يعـيّن موقعه في الفضـاء، ويصف  •
تنّقال،ويصنّف مجّسمات وأشكاال وفق خواّص 
 لها )االستقامية، التعامد، التوازي، التناظر...(.

الهدف 

 التعلمي 

 أكثر أو تناظر محور مألوف لشكل كان إن إدراك
 .منها والتحقق

 الخواص حول التالميذ مكتسبات تعزيز

 .بالتناظر المتعلقة الهندسية

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

  الناتجيكتب 

  على األلواح.

  (الحساب الذهني :1

 مشكالت حسابية )مجال األعداد صغير (
مرحلة 

 االنطالق

 

 

 

 

 

تصديق  -
وتنظيم 

التعلمات 
الجديدة و 
تحقيق 

االنسجام 
 .في المعارف

 

 

يشارك في  -
استنتاج 
 القاعدة.

 أكتشف:)2
  واالكتشافمرحلة البحث  -

 80صالمدونة على كتاب الرياضيات  ات عرض الوضعي-1
 قراءة الوضعية من طرف المعلم. -
 قراءات فردية . -

 التصديق يكون ثم تخمينات، ووضع فقط المالحظة على البداية في لتالميذا يعتمد

 .)والطي الشفاف كالورق( المناسبة يلةباستعمال وس

 المناقشة والتبادل:
 عمل فردي يليه عمل ثنائي -

 انجاز المهمات الواحدة تلو األخرى  -
 
 الحوصلة والتأسيس: -

 لكل شكل عدد معين من محاور التناظر .
 :نجز (أ3

 
 رسم محاور التناظر لكل شكل من األشكال

 :(تعلمت 4

ر   َحاِورَ مَ  أَْربََعةُ  لِْلُمَربَّعِ 
 تََناظُ

ر   ِمْحَوَرا لِْلُمْسَتِطيلِ  
  .تََناظُ

ر   ِمْحَوَرا ينلِْلُمعَ  
 .تََناظُ

اقَ  الُمَتَساِوي لِْلُمَثلَّثِ  - ر   ِمْحَورَ  ينالسَّ
، تََناظُ  ثالثة العاألَضْ  الُمَتَقايِسِ  َولِْلُمَثلَّثِ  َواِحد 

ر   َمَحاِورَ 
 .تََناظُ

مرحلة 

بناء 

 التعلمات

ينجز  -
رين التما
 فرديا

يشارك في  -
التصحيح 
 الجماعي 

 
 

 
 54 حل التمارين ص أتمرن  و أبحث  -

 

 التدريب

 و

االستثما

 ر
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 الحركات القاعدية           الميدان

 تربية بدنية  النشاط

 الرمي حسب الموقف الموضوع

  

د 60 المدة  

1/2 الحصة  

 
الكفاءة 

 الختامية

 

 يؤدي حركات متعلقة بالوثب والرمي

مركبات 

 الكفاءة

الرمي حسب الموقف) بيد واحدة، 
 باليدين( 

مؤشرات 

 الكفاءة

 رمي كرة بيد واحدة بعيدا 
 ـ رمي كرة باليدين من فوق الرأس بعيدا 
 رمي كرة بيد من فوق حاجز بعلو معين

لتقويما  المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح 

يحافظ على  -
الموقع ضمن 
 المجموعة 

 د(10ة األولى)وضعي
 يقودها قائد الفوج في فرقته تحت إشراف االستاذتسخين عام: •
 : حركات المرونة من اجل تحسين االستعداد البدني تسخين خاص •

مرحلة 

 التهيئة 

 
يرمي الكرة بيد 

 واحدة .

 
 

 يرمي الكرة بيدين  -

 

 

 يرمي الكرة  -
من فوق حاجز  -

 م 2بعلو

 

 د(:15) ولىالوضعية األ
 حدة بعيدا رمي كرة بيد وا

 
 د(:15) نيةالوضعية الثا

 

 رمي كرة باليدين من فوق الرأس بعيدا 

 
 

 د(15)لثةالوضعية الثا
 م2رمي كرة بيد من فوق حاجز بعلو 

 

ة 
حل

ر
م

ال
ة

سي
سا

أل
ا

 
 

 يسجل سلوك المتعلم 
بعض الحاالت  إبراز

اللعب : أثناءالتصرفية   
/ التسرع/  كاألنانية

......وضعية الذراعين  

 د(:5يةالرابعة   ) الوضع ▪
 قد تكون بلعبة هادئة أو بحوصلة ما جاء في الحصة ▪
 تعلن فيها النتائج ان كانت هناك العاب تنافسية ▪
 جمع عناصر القسم على حسب الفرق . ▪
 كل قائد يدلي بمالحظاته. ▪
 إعطاء توجيهات من طرف االستاذ. ▪
 مناقشة جماعية بين التالميذ و االستاذ ▪

وء
د
ه
ال

ى 
إل

ع 
و
ج

ر
ال
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 فن التصميم الميدان
 تربية تشكيلية  النشاط

 -الجمع و التلصيق -تقنيات فن التصميم الموضوع

 3×45 المدة
 1/2/3 الحصة

ترابية أو زيتية  ألوانأقالم ــ ألوان مائية ــ  الوسائل 
ــ خامات ومواد مسترجعة من محيط 

  التلميذ

 
لكفاءة ا

 الختامية
اعية وفق ينجز تصميما مجسما بخامات اصطن

صفاتها وطبيعة ملمسها بتطبيق تقنية التقطيع 
واللصق حسب تقنيات الفن العالمي الحديث. 

قصد تجميل البيئة و المحيط الطبيعي و الحضري 
 وحمايتهما.

 اتمركب
 الكفاءة

 . تقنيات الجمع والتلصيق يعرف -
على أساس يطبق تقنيات الجمع والتلصيق  -

في تصميم نوع(. القواعد الفنية )الوحدة والت
 أعمال فنية متنوعة. 

الفنية المنجزة على  يتذوق جمال التحف -
 أساس القواعد الفنية.

مؤشرات 
 الكفاءة

 قوالتلصي على تقنيات الجمع التعرّف -
تصميم أعمال فنية متنوعة التراكيب بتطبيق  -

تقنيات التلصيق والجمع، على أساس القواعد 
 الفنية )الوحدة والتنوع(. 

تبني القواعد الفنية في الوحدة والتنوع،  -
 .واستغاللها في تزيين البيئة والمحيط

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يجيب عن 
 األسئلة

تعرفها .سّم بعض األعمال الفنية التي   
  ـ ما هي الوسائل المستعملة في االنجاز؟

عملة.مناقشة التالميذ حول التقنيات المست   
 

مرحلة 
 االنطالق

يذكر 
التقنيات 

الخاصة بفن 
 التصميم 

 الجانب المعرفي : (1
 ذكر مختلف التقنيات الخاصة بفن التصميم.
التلصيق, القص، الطي، التجويف، ،التقنيات الخاصة بفن التصميم هي: الجمع 

 ... التلوين، العجن، الضغط ، الحفر، الخدش

   

وهذا على  رز تصاميم فنية متنوعة التراكيب،تب والتلصيق الجمعتقنيات  -

 أساس القواعد الفنية لوحدة الموضوع وتنوع العناصر الطبيعية واالصطناعية.

 :االنجاز(2
 
تطبق تقنيات الجمع والتلصيق في تصميم أعمال فنية متنوعة التراكيب  -

ة وبمختلف الخامات الطبيعية واالصطناعية، على أساس القواعد الفنية )الوحد
 والتنوع(. 

-  

 

 
 يبدي رأيه

 
 
 
 

 : التقويم(3
واستغاللها إبداء أراء وإصدار أحكام بكل حرية حول األعمال الفنية المنجزة  -

التدريب   تزيين البيئة والمحيط.في 
 واالستثمار
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  09:درسال                                  02المقطع :
 مبادئ أولية في السيرة النبوية الميدان

  و القصص. 

 تربية اسالمية النشاط

  إسالم عمر بن الخطاب رضي هللا عنه العنوان

 

د45 المدة  

01/02 الحصة  

  

 
الكفاءة 

 الختامية

 عليه يعرف باختصار محطات من حياة الرسول صلى هللا
يونس ويتعرّف على قصّة  وسلم في مكّة وبداية الدعوة،
 األنبياء عليهم السالم. وقصّة صالح عليهما السالم

مركبات 

 الكفاءة

أهـّم المحطّات في حياة الرسول صلّى هللا عليه  ▪
 وسلّم؛

 التعريف بيونس، وصالح عليهما السالم ▪

 
  العبر من القصّتين

الهدف 

 التعلمي 

 حطات من حياة الصحابة رضي هللا عنهم.التعرف على م

 

 مؤشرات التقويم  النّشاطات الخطوات
إثارة دوافع 
المتعلّمين 
 إلى التّعلّم

 
 من هم الخلفاء الراشدون ؟

 
 يذكر الخلفاء الراشدون

 قراءة
 السند

.وقراءة النّص  58ص يدعى المتعلّمون إلى فتح الكتاب   
مناقب الخليفة عمر وتحليله واستخراج أهم  ـ دعوة المتعلمين إلى قراءة النّص

  بن الخطاب رضي هللا عنه.
 من هو عمر بن الخطاب رضي هللا عنه؟ -

 بم كان يتصف؟ -

 ماهي أهم األعمال التي قام بها؟ -

 

. النص  يقرأ   
 

مناقب يستخرج 
 الخليفة.

 
 
 

ممارسة 
أنشطة 
 التّعلم

58 ينجز األنشطة ص  

  

 
 
 

 ينجز األنشطة 
 
 
 
 

 
 أقتدي
 و

 أمارس

عن طريق الحوار و المناقشة يتوصل إلى :ـ   
 

أسلم عمر بن الخطاب رضي هللا عنه في السنة الخامسة من 
 البعثة و هو ثاني الخلفاء الراشدين.

كان إسالمه نصرة للمسلمين ، كان شجاعا و مخلصا ،عادال في 
 حكمه.

أنا أحبه و أقول رضي هللا عنه كلما سمعت أو قرأت اسمه ، و 
 تدي به في أخالقه .أق
 

 
 

 يستنتج الخالصة 
 

 
أتحقق من 
 تعلّماتي

 

 أتحقق من تعلماتي:
 

 أكمل الفراغات بما يناسب 
 

 في السنة ........من البعثة.   لإلسالمشرح هللا صدر عمر بن الخطاب  
 تولى الخالفة بعد ......................رضي هللا عنه.

 .....رضي هللا عنه...الفاروق..خاصة بعدما أسلم ...........أخذ عدد المسلمين ...
 كانت وفاة عمر بن الخطاب رضي هللا عنه على يد............

  

 
 ينجز التمارين.
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 المقطع :03          الميدان:03          الوضعية :02             الدرس:01

  
 الميدان

 المعلمة في الفضاء 
 تربية علمية وتكنولوجية النشاط
    الشاقول و األفق  العنوان

 2×د45 المدة
 1/2 الحصة

 
الكفاءة 
 الختامية

 التعرّف على األفـق و  الشاقول في الفضاء 
 توظيف األفق و  الشاقول في حياته اليومية.

مركبات 
 الكفاءة

 الشاقـول األفـق و
يحّدد  خيط  المطمار الشاقـول؛يحّدد السطح الحرّ  -

 المستوي األفقي.لسائل في حالة سكون 
 - .في نفس المكان، يكون الشاقول عموديا على األفق 

الهدف 
 التعلمي 

التأكّـد من شاقولية جدار،وأفقية سطح، للتوصّل إلى أنّنا 
في حاجة الستخدام كّل من المطمـار والمستـوي ذي 

 الفقاعـة، واكتشاف مبدأ عمليهما.

ويالتق لوضعية التعليمية التعلّميةا المراحل
 م

 مرحلة
 االنطالق 

 تقديم الوضعية االنطالقية و طرح المشكلة :

 

يجيب عن  
 األسئلة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مرحلة بناء 
 التعلّمات 

 78صمالحظة الصور المرفقة 
 مراقبة تحرير جسم معلق.: 01النّشاط 

 
 
 

 يالحظ -
 يسجل. -
 يستنتج . -

 

 التعرف على أدوات البناء :02نشاط 

   

 الميزان ذو الفقاعة  لميزان األفقا المطمار 

 : اكتشاف خاصية األفق و الشاقول.03نشاط  

ماهي الخاصية التي  -
 توصل إليها التلميذ؟

 

 عن طريق المناقشة والحوار يتوصل االستاذ مع التالميذ إلى :
 "الشاقول"الجسم الساقط سقوطا حرا يسلك مسارا مستقيما يسمى  -
نان أداة تسمى " خيط المطمار" استقامة الخيط مع الكتلة المعلقة يكو -

 خيطه تحقق الشاقول.
 خيط المطمار وسيلة لمراقبة شاقولية الجدران أو األعمدة. -
 لى المستوى األفقي.عالشاقول عمودي  -
 .يستعمل البناء أداة تسمى المستوي ذو الفقاعة لمراقبة أفقية السطح -

يقرأ ويالحظ  
 الصور .

 
 

  
 
يستخرج 
خطوات 

المسعى 
تّجريبي في ال

 البحث.
 
 رضيّات.فيقدم 

 
 

يتعرف على 
 أدوات البناء.

 
 
 
 
 
 
 
 

يستنج 
 الخالصة

 
 

 

 استثمار

 المكتسبات

 

 79ص 2و 1حل التمارين 

 

يجيب عن 
 األسئلة
يكتشف 
األخطاء و 
 يصححها.
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 فهم المنطوق  الميدان

 فهم المنطوق النشاط

   الطاسيلي ناجر  الموضوع

 د45 المدة

 01 الحصة

 
الكفاءة 

 الختامية

يفهم خطابات منطوقة مختلفة األنماط، ال سيما 
 النمط الوصفي ويتجاوب معها.

 اتمركب

 الكفاءة

 ع*يردّ استجابة لما يسم
 يتفاعل مع النّص المنطوق *
 يحلّل معالم الوضعية التواصلية*
  يقيّم مضمون النّص المنطوق*

الهدف 

 التعلمي 

 يفهم ما يسمع و يتجاوب معه .

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

 يجيب عن األسئلة 
 

 ماهو واجبنا نحو  تراث أجدادنا ؟
مرحلة 

 االنطالق

إلى النص  يستمع
 ويبدي اهتماما

 
 

يجيب بجمل 
بسيطة تترجم 

 المعنى العام للنص
 

يعيد بناء أحداث 
 النص المنطوق

من طرف المعلم وأثناء ذلك يجب التواصل (   الطاسيلي ناجر )قراء النص المنطوق
الحس حركي والقرائن اللغوية. باألداءالبصري بينه وبين متعلميه مع االستعانة   

 67صالدليل 
 نص المنطوق.ال

 أ

 فهم المنطوق:
 ماهي المنطقة المذكورة في النص؟ -
 أثار نقوش و رسومات.-رمال و صحراء –يتحدث النص عن :خيام و جمال  -
 من هم الذين سكنوا المنطقة ونقشوا الرسومات؟ -
 متى كان ذلك ؟ و لماذا حفروا الرسومات؟ -
 عن ماذا تحكي لنا نقوش الطاسيلي؟ -
 يم الزمان ؟كيف كانت الصحراء في قد -

 

مرحلة بناء 

 التعلمات

أفكار جديدة  بناء

ورد في  تدعم ما

 النص المنطوق

 تقويم اإلنجاز.

.أشاهد و أعبر  

 مالحظة الصورة و التعبير عنها ) يمكن تفويج التالميذ(

-  

-  

 
التدريب 

رواالستثما  
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 .تعبير شفوي الميدان

 تعبير شفوي)أستعمل الصيغ( النشاط

 ) إال و سوى(ستثناء ب اال العنوان

 45 المدة

 02 الحصة

 
الكفاءة 

 الختامية

يصف شيئا انطالقا من سندات متنوعـة في وضعيات 
 تواصلية دالّة.

 اتمركب

 الكفاءة

 يتواصل مع الغير 
 يفهم حديثه

 يقدم ذاته ويعبر عنها
مؤشرات 

 الكفاءة

يعبر بلغة سليمة .  -  
يتقـيّد بالموضوع.  -يستخدم القرائن المناسبة للوصف -

يوظّف الروابط توظيفا  -يحترم خطاطة النمط الوصفي
و  إال و يستعمل سليما يعبّر عن رأيه في  الموصوف

ة.في وضعيات دال سوى  

 

 

 

 

 
 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يتذكر مضمون النص 

 المنطوق.

 يجيب عن األسئلة.

 

 (   الطاسيلي)العودة إلى النص المنطوق

 يطرح المعلم أسئلة حول المعنى العام للنص المنطوق.

  ؟ من حفر النقوش و الرسومات  -

 مرحلة االنطالق

يجيب عن األسئلة، 

لصيغ يكتشف ا

 ويوظفها.

 

 المرحلة األولى

 بناء الجمل المحتوية على الصيغ المستهدفة بطرح األسئلة .

 

 الرسم. إاللم يكن له وسيلة  يعبر بها عما يحدث له  -

 الصخور ينقش عليها رسوما و أشكاال. سوىلم يجد  -

 

 المرحلة الثانية.

 إال ( –سوى )عبر باستعمال الصيغة -
-  

 
 المرحلة الثالثة.

 إال ( –سوى ) الصيغة ال مستعمال كون جم -

 

 مرحلة بناء التعلمات

يتدرب على استعمال 

الصيغ في وضعيات 

مشابهة ويستثمرها 

 في وضعيات جديدة.

 

 

  : الصيغة باستعمال عن وضعيات  بالتعبير المتعلمين مطالبة
 إال -سوى 

 

 التدريب واالستثمار
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 .تعبير شفوي الميدان
 إنتاج شفوي  النشاط

 قراءة 
  الحياة اليومية ألهل الصحراء. العنوان 

 . القاص الطارقي 
 د90=2×45 المدة

 03/04 الحصة

  

 
الكفاءة 

 الختامية
سندات متنوعـة في  يصف شيئا انطالقا من
 وضعيات تواصلية دالّة.

 اتمركب
 الكفاءة

 يتواصل مع الغير 
 يفهم حديثه

 يقدم ذاته ويعبر عنها
مؤشرات 

 الكفاءة
 يعبر بلغة سليمة .  -
يتقـيّد  -يستخدم القرائن المناسبة للوصف -

يوظّف  -حترم خطاطة النمط الوصفييبالموضوع. 
أيه في  الروابط توظيفا سليما يعبّر عن ر

الحياة اليومية ألهل بوصف بعض  الموصوف
 الصحراء.

يحترم شروط القراءة الجهرية وعالمات الوقف، 
 ويعبّر عن فهمه لمعاني النصّ 

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

السبب  يذكر   مرحلة االنطالق ؟لماذا نقش الصحراويون الرسومات على الصخور - 

 معتمدا على يعبر

 الصور 

 

 

 

يقرأ فقرات من 

النص قراءة 

.صحيحة  

 

.يجيب عن األسئلة  

 

يوظف الكلمات 

 الجديدة في جمل

 

 

 

يثري لغته بكلمات 

 جديدة

 شفوي( إنتاج)المرحلة األولى 

 102ص مطالبة التالميذ بفتح الكتب 

 

 الحياة اليومية ألهل الصحراء من خالل الرسومات .صف  -1

 وا قبلنا صف ما يعجبك منها.لمن عاشهذه آثار  -2

 المرحلة الثانية )قراءة( 

 103ص  المصاحبة للنص.مالحظة الصورة  ①

 

 

 ماذا تشاهد في الصورة؟

 ماذا يفعل هؤالء الناس؟

 

 القراءة الصامتة:②
 رك فرصة للتالميذ للقراءة الصامتة .ت

 ؟أين جرت أحداث هذه القصة -
 من هي الشخصيات المتحاورة في النص؟ -

 راءة الجهرية:الق③
 قراءة النص قراءة نموذجية من طرف المعلم مستعمال اإليحاء. -

مطالبة التالميذ بالتداول على القراءة ، فقرة / فقرة )يبدأ بالمتمكنين حتى  ال  -
 يدفع المتأخرين إلى ارتكاب األخطاء (

 تذليل الصعوبات أثناء القراءة و شرح المفردات الجديدة و توظيفها في جمل
 ة التالميذ عن فحوى النص والمعنى الظاهري له باألسئلة المناسبة.مناقش

 جد الشطرين المتكاملين في مايلي. أثري لغتي:④

 

مرحلة بناء 

 التعلمات

المكان  يصف

الذي يجلس فيه 

  الطارقي

 72ص3إنجاز التمارين في دفتر األنشطة، التمرين رقم
 

 

 التدريب و
 االستثمار
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 فهم المكتوب الميدان
 محفوظات النشاط
 علبة األلوان  العنوان 

 د45 المدة
 05 الحصة

 
الكفاءة 

 الختامية
يقرأ نصوصا مختلفـة األنماط، مع التركيز على 

كـوّن من ثمانين إلى مائة النمط الوصفي، تت
وعشرين كلمة أغلبها مشكـولة، قراءة سليمة 

 ويفهمها.
ات مركب

 الكفاءة
و يعيد بناء المعلومات الواردة في  يفهم ما يقرأ

النص المكتوب ويستعمل المعلومات الواردة في 
 النص المكتوب

مؤشرات 
 الكفاءة

 يؤدّي المحفوظات أداء معبرا.

 

 المراحل التعلمية والنشاط المقترحالوضعيات  التقويم

 ما هي هوايتك المفضلة ؟ - يجيب عن األسئلة.
مرحلة 

 االنطالق

ينصت ويحسن 
 االستماع.

 
 يجيب عن األسئلة.
 يستظهر ماحفظ.

 المرحلة األولى.

 مكتوبة بخط واضح. المقطوعةيعرض المعلم 

 
  قراءة صامتة للمقطوعة .

 لمحفوظة.طرح  سؤال حول فهم المعنى العام  ل
 قراءة القصيدة من قبل المعلم .

 مناقشة محتوى القصيدة من خالل األسئلة الموجهة
 شرح الكلمات المبهمة .

 
 المرحلة الثانية.

 .يتم تجزئة المحفوظة إلى أجزاء  -
 قراءة التالميذ للمحفوظة  قراءات فردية. -
 تحفيظ المحفوظة عن طريق المحو التدريجي. -

مرحلة بناء 
 تالتعلما

 يب عن األسئلةيج
 يستظهر.

 حفظ و أداء المحفوظة أداء معبرا.  -
التدريب 

 واالستثمار
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 فهم المكتوب الميدان
 قراءة وقواعد نحوية النشاط
 . لقاص الطارقي.ا العنوان

     جمع التكسير 
 د90 المدة

 7و6 الحصة

 
الكفاءة 

 الختامية
يقرأ نصوصا مختلفـة األنماط، مع التركيز على النمط 

الوصفي، تتكـوّن من ثمانين إلى مائة وعشرين 
 كلمة أغلبها مشكـولة، قراءة سليمة ويفهمها.

مركبة 
 الكفاءة

ت الواردة في ويعيد بناء المعلوما  *يفهم ما يقرأ
لمعلومات الواردة في يستعمل او النص المكتوب
يستعمل إستراتيجية القراءة و ب و النص المكتو

 .يقيّم مضمون النص المكتوب
مؤشرات 

 الكفاءة
يحترم شروط القراءة الجهرية وعالمات الوقف، ويعبّر 

و عن غيره.  وصفيعن فهمه لمعاني النّص. ال
 جمع التكسير يتعرف على 

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يجيب شفويا عن 

 األسئلة.

 العودة إلى النص المقروء وطرح أسئلة حول المعنى الظاهري للنص.

 ؟  لماذا نقش السكان الرسومات -
 

مرحلة 

 االنطالق

 

يقرأ فقرات من 

النص قراءة 

 صحيحة

 يجيب عن األسئلة

يوظف الكلمات 

 الجديدة في جمل

 

 

 

 جمع علىيتعرف 

.  التكسير   

 

 

 المرحلة األولى :القراءة

القراءة الصامتة:①  

وقراءة النص قراءة صامتة. 103ص يطلب المعلم من التالميذ فتح الكتب   

القراءة الجهرية:②  

قراءة جهرية معبرة)تجسيد األهداف الحس حركية(   

القراءات الفردية: ③  

ء مركزا على حسن القراءة وجودتها، وعلى من لم يفسح األستاذ المجال للمتعلمين لألدا

 يقرأ في حصة األداء،)فقرة/فقرة(.

(103صشرح وتوظيف عبارات أخرى من النص)كلماتي الجديدة كتاب التلميذ   

 المرحلة الثانية: التراكيب النحوية

بناء الجمل :  ① 

الجمل.العودة إلى النص المقروء وطرح أسئلة هادفة لبناء   

 كل انشغاالتهم. لاألطفاترك  -

 .األشعاريقول الطارقي  -

 للحلقة. الكبارينضم  -

 . كتابة الجملة على السبورة 

 المناقشة: ②

 ؟ الكلمات الملونة ما نوع  -
 ؟  ما مفرد الكلمات الملونة -
 هل هي جمع سالم ؟ -

 االستنتاج :③
 يطرح المعلم أسئلة هادفة للوصول إلى:

 عند  مفرده صورة بتغير اثنين من أكثر على دل ما التكسير جمع  -
 الجمع.

 .....األقالم القلم مثل: -

مرحلة بناء 

 التعلمات

 

 يجيب عن األسئلة

 ينجز النشاط.

 و غير ما يجب تفييره. الجمعحول الجمل التالية إلى  /1
 

 .عملإلى الم امليذهُب الع -1

 .في البيت   أضاَء زيٌد المصباح -2

 .المسكينأحسَن علٌي إلى  -3

 .جدمررُت بالمس -4

 

 

 التدريب 

 و

 االستثمار



  االستاذ بلقاسم بدور المدرسة االبتدائية : مداحي سعيد  تيسمسيلت 

 

03الجزئية :                                  06المقطع :الحياة الثقافية                               المقطع: عنوان   

  
 فهم المكتوب الميدان

.قراءة  النشاط  

 إمالء.

 القاص الطارقي . العنوان
 األلف اللينة.

د90 المدة  

8/9 الحصة  

 

 
كفاءة ال

 الختامية

يقرأ نصوصا مختلفـة األنماط، مع التركيز على النمط 

الوصفي، تتكـوّن من ثمانين إلى مائة وعشرين كلمة 

 أغلبها مشكـولة، قراءة سليمة ويفهمها.

 اتمركب

 الكفاءة

ويعيد بناء المعلومات الواردة في النص   *يفهم ما يقرأ
 المكتوب

 ص المكتوب*يستعمل المعلومات الواردة في الن
يقيّم مضمون النص *يستعمل إستراتيجية القراءة و 

 .المكتوب

مؤشرات 

 الكفاءة

يحترم شروط القراءة الجهرية وعالمات الوقف ويعبّر عن 

و يتعرف على  عن غيره لوصفي فهمه لمعاني النّص. ا

 مواضع كتابة اللينة في الفعل الماضي.

ترحالوضعيات التعلمية والنشاط المق التقويم  المراحل 

 يجيب عن األسئلة.
مرحلة  العودة إلى النص المقروء وطرح أسئلة هادفة.

 االنطالق

يكتشف الشخصيات 

 ويعبر عنها

يقرأ فقرات من النص 

 قراءة صحيحة

 يجيب عن األسئلة

يوظف الكلمات 

 .الجديدة في جمل

 

 

 

 

 

 

يتعرف على الظاهرة 

 اإلمالئية 

 

يوظف الظاهرة 

 اإلمالئية 

 

 

 المرحلة األولى :القراءة

القراءة الصامتة:①  

وقراءة النص قراءة صامتة. 103ص يطلب المعلم من التالميذ فتح الكتب   

القراءة الجهرية:②  

قراءة جهرية معبرة)تجسيد األهداف الحس حركية(   

القراءات الفردية: ③  

لى من يفسح األستاذ المجال للمتعلمين لألداء مركزا على حسن القراءة وجودتها، وع

 لم يقرأ في حصة األداء،)فقرة/فقرة(.

 يحدد أفكار النص.

 المرحلة الثانية: الظواهر اإلمالئية 

بناء الجمل :  ① 

.الجمل وكتابتها على السبورةالعودة إلى النص المقروء وطرح أسئلة هادفة لبناء   

 كل شيء للحكاية. ادع

 القاص الطارقي لتّربية األجيال. ىسع

 المناقشة: ②

 ؟ عالم تدلظ الكلمات الملون ، الح -
حول الجمل إلى المضارع. -  

يسعى( –ماذا تالحظ ؟) يدعو  -  

 االستنتاج :③

 يطرح المعلم أسئلة هادفة للوصول إلى:
 )ى(أو مقصورة  )ا(تكتب  األلف  في آخر الفعل الثالثي طويلة  

ا ، اذا كانت األلف أصله )ا(تكتب ممدودة  (واو)إذا كانت األلف أصلها 
  )ى(تكتب مقصورة   )ياء(

نعرف أصل األلف بتحويل الفعل إلى المضارع مثل : )يمشي،  
  مشى( ،) يحبو، حبا(

مرحلة بناء 

 التعلمات

 يجيب عن األسئلة

 ينجز النشاط.
يكتشف أخطاءه و 

 يصححها
 

 

73صنجاز التمارين في دفتر األنشطة،التمرين إ  

 الية علل كتابة األلف اللينة في االفعال الت① 

لها.-حوى-رعى -رجا -هدى  
 جد الماضي من األفعال التالية واكتبه. ②

 يبري. –يمحو  –يشكو -ينوي -ينجو –يشفي 
 اتمم الفراغ باأللف المناسبة )ا( أو )ى(③

 عل... صوت الموسيقى العذبة.      أحر......الصحفي حوارا.
          .....المعلم عن التلميذ.عف       رو......أبي قصة.                              

      

التدريب 

 واالستثمار
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02الجزئية :                                  06المقطع :الحياة الثقافية                               المقطع: عنوان   

 
 فهم المكتوب الميدان

 مطالعة  النشاط

 إنتاج كتابي 

 التراث. العنوان

 القصة المصورة 

د45 المدة  

10/11 الحصة  

  

 
الكفاءة 

 الختامية

يقرأ نصوصا مختلفـة األنماط، مع التركيز على النمط 

الوصفي، تتكـوّن من ثمانين إلى مائة وعشرين 

 كلمة أغلبها مشكـولة، قراءة سليمة ويفهمها.

 اتمركب

 الكفاءة

ويعيد بناء المعلومات الواردة في   *يفهم ما يقرأ
يستعمل المعلومات الواردة في و النص المكتوب
يستعمل إستراتيجية القراءة و و النص المكتوب

 .يقيّم مضمون النص المكتوب
مؤشرات 

 الكفاءة

يحترم شروط القراءة الجهرية وعالمات الوقف ويعبّر 

عن غيره ويدمج  وصفيعن فهمه لمعاني النّص. ال

 مكتسباته ويوظفها

ط المقترحالوضعيات التعلمية والنشا التقويم  المراحل 

 يجيب عن األسئلة.
 تراث الجزائر  ثري و متنوع .

 اذكر أنواع التراث التي سبق و أن درستها في مادة التربية المدنية 
مرحلة 

 االنطالق

 يقرأ -
يستعمل  -

المعلومات 
الواردة في 

 النص.
 

 

يكتب القصة  -
 المناسبة 

 المطالعة ①

 القراءة الصامتة للسندات. -
 ارية .طرح أسئلة اختب -
 تلخيص السندات. -
 يتعرف على أهم  األدوات التقليدية . -

 التعبير الكتابي. ②

 يحول القصة المصورة إلى قصة مكتوبة . /1

 
 
 
 
 

مرحلة بناء 

 التعلمات

 

 يكمل الشريط المصور.

 : يحول القصة المكتوبة إلى قصة مصورة  /2
. 

 

 التدريب و

 االستثمار

 



  االستاذ بلقاسم بدور المدرسة االبتدائية : مداحي سعيد  تيسمسيلت 

02:الدرس          03: الوضعية           02:انالميد            02: المقطع  
 

 التاريخ العام الميدان

 تاريخ النشاط

  

 العمارة اإلسالمية  العنوان

 المدينة 

 د45 المدة

  

 
الكفاءة 

 الختامية

يستغّل سندات مناسبة إلبراز التحواّلت  في شمال 
 إفريقيا بعد الفتح اإلسالمي.

 

مركبات 

 الكفاءة

ى عناصر التحوّل في البشرية بعد ظهور  يتعرّف عل
 اإلسالم.

الهدف 

 التعلمي

المعمارية بمظاهر التحول  اآلثاريربط عتماد سندات ا
  اإلسالمالذي أحدثه 

 

 المراحل
 

 الوضعية التعليمية التعلمية

 

مؤشرات 
 التقويم

 

وضعية 
 االنطالق 

  إذا كانت لكل حضارة معالم عمرانية تميزها 
 المعالم الحضارية اإلسالمية في بالد المغرب؟ فما هي أهم

أهم يذكر بعض 
المعالم 
 الحضارية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بناء 
 التعلّمات

: تهما مناقش 02 و01 ينقراءة السند ـ  
 

 
 

 من بنى مدينة بجاية ؟
 متى بناها ؟ كيف سماها؟

 متى أسست مدينة آشير؟
 من أسسها؟

 
: تهماو مناقش 04و 03 ينقراءة السند  

 

 
 

 ؟من أسس قلعة بني حماد                        ؟ أين تقع مدينة أسدارئن -
 متى أسسها ؟                                          ؟متى بنيت -

 

 عن طريق المناقشة و الحوار يستنتج التالميذ مايلي :

مون في تزال بعض اآلثار شاهدة على التطوّر الكبير الذي بلغه المسل ال        
 األثرية آشيرشمال افريقيا وتوجد الكثير من هذه اآلثار في الجزائر أهما مدينة 

بالمسيلة. الحماديينببجاية ومدينة  الناصرية، ومدينة   
 

 
 
 
 
 

 ـ يقرأ الّسندات.
 
 
 
 يتعرف علىـ 

المدن التي 
أسسها 
 الفاتحون

 
 
 
يتعرف على ـ 

أهمية ودور 
المدن التي 
أسسها 
 الفاتحون .

 أدمج تعلماتي: قويم الت
قلعة  بني  –آشير  –ابحث عن تواريخ نشأة المدن األثرية التالية: اسدرائن 

 ورتبها على سلم زمني. –الناصرية  –حماد 
   

 ـ يعزز تعلماته
حول التغيرات 
التي أحدثها 

 اإلسالم.
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01:الدرس          01: وضعيةال           03:الميدان            03: المقطع  
 

  البيئة السكان و  الميدان

 جغرافيا  النشاط

    المحميات الطبيعية في الجزائر العنوان

  دوافع إنشاء المحميات.

 د45 المدة

  

 
الكفاءة 

 الختامية

يقترح إجراءات  للتصرف أمام المخاطر 
الكبرى في المحيط القريب منه  بعد 

ر التي تخلفها.الكشف عن حجم الخسائ  

 

مركبات 

 الكفاءة

  يتعرف على المحميات الطبيعية في
 الجزائر 

  يساهم بسلوكه في حماية البيئة
 المحيطة.

الهدف 

 التعلمي 

  التعرف على المحميات الطبيعية في
 الجزائر .

 
 

 المراحل
 

 الوضعية التعليمية التعلمية

 

 التقويممؤشرات 
 

وضعية 
 االنطالق 

موارد يذكر أهم الـ   موارد الطبيعية الموجودة في الجزائر ؟ال أهماذكر ـ 
 الطبيعية .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بناء 
 التعلّمات

قراءة اإلشكالية دون اإلجابة عنها . 511ـ فتح الكتاب ص   
 :01السند

 

 
اذكر المحميات الموجودة  -

 في الجزائر.

 02النشاط 

 

 

 لماذا تنشأ المحميات؟

:03النشاط    

 

ية ؟ما هي المحم  

 

مايلي: عن طريق الحوار و المناقشة يستنتج التالميذ  
على األنواع  هي مجال ينشأ لغايات الحفاظ المحمية الطبيعية

 الحيوانية و النباتية و حمايتها من االنقراض.
 تقام المحميات من أجل :

 حماية و تثمين المارد الطبيعية.-
 الوقاية ومحاربة كل أنواع التلوث. -
 طار و نوعية الحياة.تحسين إ -

 صيانة النظم البيئية. -

 
 

يحدد موقع  -
المحميات في 

 الجزائر 
 
 

يبين سبب  ▪
إنشاء 

 المحميات.
 
 
 
 

يتعرف على  ▪
 المحميات.

 
 
 

 يقدم تعريفا للمحمية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 اختر محمية من المحميات الموجودة في الجزائر و قم بالتعريف عنها .

 

   يعرف

بالمحميات 

 الموجودة في

  الجزائر 
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  المقطع :03          الميدان:03         الوضعية :01              الدرس:17
 الحياة المدنية  الميدان
 تربية مدنية النشاط
  الدرس

 المؤسسات التعليمية 

 المتوسطة 

  1 الحصة
د45 المدة  

 
الكفاءة 
بعد التعــرّف على المؤّسسات التعليمية ،يبيّن  الختامية

 يتها ودورها في تعليم  وتثقيف المواطن.أهمّ 
مركبات 
االبتدائية )يعرف المؤّسسات التعليمية    الكفاءة

 والمتوسطة والثانوية (
التعليمية يستغّل نصّا مالئما إلبراز دور المؤّسسة 

  في التعليم  وتثقيف المواطن
الهدف 
 يتعرف على المؤسسات التعليمية و دورها.  التعلمي 

 

مالتقوي  المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح 

 يتعرف على 
  المؤسسة 

االبتدائية بشهادة تؤهلك لالنتقال إلى مؤسسة تعليمة  تنهي المرحلة -
 . أخرى ، ما هي هذه المؤسسة؟

مرحلة 
 االنطالق

 يقرأ. -
 يفهم. -

 يستنتج. -
  يلخص. -

 أقرأ : 
، و في طريقها قالت رافقت مريم أختها آية صباحا أثناء ذهابها للدراسة 

عندما تكملين مرحلة التعليم االبتدائي  ، آية : ها هي متوسطتي
 ستلتحقين أنت أيضا بها .

ردت مريم: سأجتهد ألنجح و أنتقل إليها ثم أضافت: فيم تختلف 
 المتوسطة عن المدرسة االبتدائية يا أختي ؟

. 
 :أفهم
 متى تنتقل مريم إلى المتوسطة؟ -
 التعليمية للمرحلة ....من التعليم اإللزامي. المتوسطة هي المؤسسة -

 أالحظ:
 الحظ الصور و أكمل.

 
 يسير المتوسطة ....و.................و........... -
-  

 

 أقرا الوثيقة و أجيب:
 

في المتوسطة يعمل كل من  -

...و...عدد من األساتذة للمواد 

 التالية.....،...،......،.......

 أستنتج:
سسة التعليمية المخصصة للمرحلة الثانية  من المتوسطة هي المؤ

 .اإللزاميالتعليم 
 

مرحلة بناء 
 التعلمات

يجيب عن األسئلة 
. 

 أكمل بما يناسب: :نجزأ
 تشبه المتوسطة المدرسة االبتدائية في:

 ........و.......و......
 تختلف عنها في :

 ......و.............و........
 

 التدريب و
 االستثمار

 



  االستاذ بلقاسم بدور المدرسة االبتدائية : مداحي سعيد  تيسمسيلت 

50:الدرس          22: األسبوع                 03:  طعالمق  
 

 المقادير و القياس الميدان

 

 رياضيات النشاط

   (2المحيط) العنوان

 د90 المدة

 1/2 الحصة

 
الكفاءة 

 الختامية

يحّل مشكالت متعلّقة بمقارنة وقياس مقادير 
 )أطوال، كتل،سعـات، مساحـات، مـدد(

حدات المناسبة )أجزاء باستعمال األدوات والو
ومضاعفات المتر، الغرام ومضاعفاته، اللتر 

cm،...،يوم، شهر، سنة، ،m  (.h،min،sوأجزائه،

مركبة 

 الكفاءة

يعرف أدوات ووحدات قياس المقادير )الطول،  •
الكتلة، السعة، الزمن( والعالقات بين مختلف 

 منها. وحدات كل
يستعمـل أدوات  ووحـدات قياس األطـوال 

والمساحـات والسعات والكتل والمدد لقياس 
مقادير ومقارنتها، ويجـري تحويالت على وحدات 

 القياس.
الهدف 

 التعلمي 

 .معروفة أضالعها أقياس مضلعات إنشاء

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

األعداد.يكتب    
 الحساب الذهني :(1
 كتابة عدد طبيعي من خالل تفكيكه 

9000+500+40+5         /7000+200+30+9  

مرحلة 

 االنطالق

 

 

 

 

 

تصديق  -
وتنظيم 
التعلمات 
الجديدة و 
تحقيق 

االنسجام 
في 

 .المعارف
 

 

يشارك في  -
استنتاج 
 القاعدة.

 أكتشف:)2
  واالكتشافمرحلة البحث  -

 81صاب الرياضيات المدونة على كت ات عرض الوضعي-1
 قراءات فردية .تليها قراءة الوضعية من طرف المعلم. -

 المناقشة والتبادل: -
 حل الوضعية  -
 أو جماعي . عمل ثنائي -

 يختار البطاقات المناسبة لحل الوضعية -

 لحساب محيط مضلع يمكننا استعمال المدور أو المسطرة .

 :نجز (أ3.

 
 

 

 رسم المضلعين اعي حساب محيط الرب حساب محيط المربعين 
 حساب محيطيهما 

 

 :(تعلمت 4

لقياس محيط مضلع أقياس أطوال أضالعه غير معطاة ، نقوم بنقل هذه 
األطوال على مستقيم باستعمال المدور ثم نقيس طول قطعة المستقيم 

 التي حصلنا عليها بالمسطرة المدرجة.
 وحدة.لحساب محيط شكل نقيس كل أضالعه و نجمعها مستعملين نفس ال

مرحلة 

بناء 

 التعلمات

ينجز التمارين 
 فرديا

يشارك في 
التصحيح 
 الجماعي 

 55 حل التمارين ص أتمرن  و أبحث  -
 

 
 

 
 

 
 
 

 التدريب

 و
 االستثمار



  االستاذ بلقاسم بدور المدرسة االبتدائية : مداحي سعيد  تيسمسيلت 

51:الدرس           22: األسبوع                 03:  المقطع  

 

 الفضاء و الهندسة  الميدان

 

 رياضيات النشاط

 (2)  ظر التنا العنوان

 د90 المدة

 1/2 الحصة

 
الكفاءة 

 الختامية

يحّل مشكالت متعلّقة بوصف أو تعيين مسار 
أو موقع في الفضاء، أو على مخطّط أو تصميم 

أو خريطة،ووصف أو تمثيل أو نقل شكل 
فيزيائي أو مرسوم باالعتماد على خواّص 
هندسية )مقارنة األطوال، واالستقامية، 

لتناظر(،واستعمال التعامد، لتوازي، ا
 المصطلحات المناسبة وتعبير سليم.

مركبة 

 الكفاءة

يعـيّن موقعه في الفضـاء، ويصف  •
تنّقال،ويصنّف مجّسمات وأشكاال وفق خواّص 
 لها )االستقامية، التعامد، التوازي، التناظر...(.

الهدف 

 التعلمي 

 أكثر أو تناظر محور مألوف لشكل كان إن إدراك
 .منها والتحقق
 الخواص حول التالميذ مكتسبات عزيزت

 .بالتناظر المتعلقة الهندسية

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

  الناتجيكتب 

  على األلواح.

  (الحساب الذهني :1

 مشكالت حسابية )مجال األعداد صغير (
مرحلة 

 االنطالق

 

 

 

 

 

تصديق  -
وتنظيم 
التعلمات 
الجديدة و 
تحقيق 

النسجام ا
 .في المعارف

 

 

يشارك في  -
استنتاج 
 القاعدة.

 أكتشف:)2
  واالكتشافمرحلة البحث  -

 80صالمدونة على كتاب الرياضيات  ات عرض الوضعي-1
 قراءة الوضعية من طرف المعلم. -
 قراءات فردية . -

 التصديق يكون ثم تخمينات، ووضع فقط المالحظة على البداية في لتالميذا يعتمد

 .)والطي الشفاف كالورق( المناسبة لةباستعمال وسي

 المناقشة والتبادل:
 عمل فردي يليه عمل ثنائي -

 انجاز المهمات الواحدة تلو األخرى  -
 
 الحوصلة والتأسيس: -

 لكل شكل عدد معين من محاور التناظر .
 :نجز (أ3

 
 رسم محاور التناظر لكل شكل من األشكال

 :(تعلمت 4

ر   او رَ َمحَ  أَْربََعةُ  ل ْلُمَربَّع  
 تََناظُ

يل    ْحَوَرا ل ْلُمْسَتط  ر   م 
  .تََناظُ

ْحَوَرا ينل ْلُمعَ   ر   م 
 .تََناظُ

اقَ  الُمَتَساو ي ل ْلُمَثلَّث   - ْحَورَ  ينالسَّ ر   م 
، تََناظُ د   ثالثة العاألَضْ  الُمَتَقاي س   َول ْلُمَثلَّث   َواح 

ر   َمَحاو رَ 
 .تََناظُ

مرحلة 

بناء 

 التعلمات

ينجز  -
ين التمار
 فرديا

يشارك في  -
التصحيح 
 الجماعي 

 
 
 

 54 حل التمارين ص أتمرن  و أبحث  -
 

 التدريب

 و

االستثما

 ر
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 األعداد و الحساب  الميدان

 

 رياضيات النشاط

 (1آلية القسمة ) العنوان

 د90 المدة

 1/2 الحصة

 
الكفاءة 

اميةالخت  

يحل مشكالت بتجنيد معارفه المتعلقة األعداد 
)قراءة وكتابة، مقارنة  100000الطبيعية األصغر من

وترتيب، العالقات بينها واستعمال المعلومات 
الموجودة في كتابتها( والعمليات عليها )الجمع، 

الطرح، الضرب، القسمة باستعمال إجراءات 
  (.شخصية( والحساب بنوعيه )آلي ومتمعن فيه

مركبة 

يضع  سيرورة  شخصية للحساب بنوعيه )آلي  • الكفاءة
ومتمعن فيه( ويضع عمليات جمع وطرح وضرب 

 األعداد الطبيعية، ويحل مشكالت جمعية وضربية.
 

الهدف 

 التعلمي 

إجراء آلية القسمة عندما يكون المقسوم 
  عليه مكون من رقمين 

رحالوضعيات التعلمية والنشاط المقت التقويم  المراحل 

النتيجة على يكتب 

  األلواح.

  (الحساب الذهني :1
 10/100/1000الضرب في 

 

مرحلة 

 االنطالق

 

 

 

 

 

تصديق وتنظيم  -
التعلمات الجديدة 

و تحقيق 
االنسجام في 

 .المعارف
 

 

يشارك في  -
استنتاج 
 القاعدة.

 أكتشف:)2
  واالكتشافمرحلة البحث  -

 82صياضيات المدونة على كتاب الر ات عرض الوضعي-1
 قراءة الوضعية من طرف المعلم. -
 قراءات فردية . -

 المناقشة والتبادل: -
 عمل فردي يليه عمل ثنائي

 انجاز المهمات الواحدة تلو األخرى  -
 الحوصلة والتأسيس: -

 عند إجراء القسمة العمودية 
 :نجز (أ3
 

 
 

 :(تعلمت 4

 
 
 

مرحلة بناء 

 التعلمات

ينجز التمارين  -
 فرديا

 يشارك في -
التصحيح 
 الجماعي 

 
 
 

 56 حل التمارين ص أتمرن  و أبحث  -
-  

 

 التدريب

 و

 االستثمار
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 الحركات القاعدية           الميدان

 تربية بدنية  النشاط

 الرمي حسب الموقف الموضوع

  

د 60 المدة  

1/2 الحصة  

 
الكفاءة 

 الختامية

 

 يؤدي حركات متعلقة بالوثب والرمي

مركبات 

 الكفاءة

رمي حسب الموقف) بيد واحدة، باليدين( ال  

مؤشرات 

 الكفاءة

 رمي كرة بيد واحدة بعيدا 
 ـ رمي كرة باليدين من فوق الرأس بعيدا 
 رمي كرة بيد من فوق حاجز بعلو معين

لتقويما  المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح 

يحافظ على  -
الموقع ضمن 
 المجموعة 

 د(10وضعية األولى)
 يقودها قائد الفوج في فرقته تحت إشراف االستاذين عام:تسخ •
 : حركات المرونة من اجل تحسين االستعداد البدني تسخين خاص •

مرحلة 

 التهيئة 

 
يرمي الكرة بيد 

 واحدة .
 

 

 يرمي الكرة بيدين  -

 

 
 يرمي الكرة  -

من فوق حاجز  -

 م 2بعلو

 

 د(:15) ولىالوضعية األ
 رمي كرة بيد واحدة بعيدا 

 
 د(:15) نيةعية الثاالوض

 

 رمي كرة باليدين من فوق الرأس بعيدا 

 
 

 د(15)لثةالوضعية الثا
 م2رمي كرة بيد من فوق حاجز بعلو 

 

ة 
حل

ر
م

ال
ة

سي
سا

أل
ا

 
 

 يسجل سلوك المتعلم 
بعض الحاالت  إبراز
اللعب : أثناءالتصرفية   
/ التسرع/  كاألنانية

......وضعية الذراعين  

 :د(5الوضعيةالرابعة   )  ▪
 قد تكون بلعبة هادئة أو بحوصلة ما جاء في الحصة ▪
 تعلن فيها النتائج ان كانت هناك العاب تنافسية ▪
 جمع عناصر القسم على حسب الفرق . ▪
 كل قائد يدلي بمالحظاته. ▪
 إعطاء توجيهات من طرف االستاذ. ▪
 مناقشة جماعية بين التالميذ و االستاذ ▪

وء
د
ه
ال

ى 
إل

ع 
و
ج

ر
ال
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 مفن التصمي الميدان
 تربية تشكيلية  النشاط

 -الجمع و التلصيق -تقنيات فن التصميم الموضوع

 3×45 المدة
 1/2/3 الحصة

ترابية أو زيتية  ألوانأقالم ــ ألوان مائية ــ  الوسائل 
ــ خامات ومواد مسترجعة من محيط 

  التلميذ

 
لكفاءة ا

 الختامية
ينجز تصميما مجسما بخامات اصطناعية وفق 

طبيعة ملمسها بتطبيق تقنية التقطيع صفاتها و
واللصق حسب تقنيات الفن العالمي الحديث. 

قصد تجميل البيئة و المحيط الطبيعي و الحضري 
 وحمايتهما.

 اتمركب
 الكفاءة

 . تقنيات الجمع والتلصيق يعرف -
على أساس يطبق تقنيات الجمع والتلصيق  -

في تصميم القواعد الفنية )الوحدة والتنوع(. 
 مال فنية متنوعة. أع
الفنية المنجزة على  يتذوق جمال التحف -

 أساس القواعد الفنية.
مؤشرات 

 الكفاءة
 قوالتلصي على تقنيات الجمع التعرّف -
تصميم أعمال فنية متنوعة التراكيب بتطبيق  -

تقنيات التلصيق والجمع، على أساس القواعد 
 الفنية )الوحدة والتنوع(. 

ية في الوحدة والتنوع، تبني القواعد الفن -
 .واستغاللها في تزيين البيئة والمحيط

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يجيب عن 
 األسئلة

تعرفها .سّم بعض األعمال الفنية التي   
  ـ ما هي الوسائل المستعملة في االنجاز؟

مناقشة التالميذ حول التقنيات المستعملة.   
 

مرحلة 
طالقاالن  

يذكر 
التقنيات 

الخاصة بفن 
 التصميم 

 الجانب المعرفي : (1
 ذكر مختلف التقنيات الخاصة بفن التصميم.
التلصيق, القص، الطي، التجويف، ،التقنيات الخاصة بفن التصميم هي: الجمع 

 ... التلوين، العجن، الضغط ، الحفر، الخدش

   

وهذا على  نوعة التراكيب،تبرز تصاميم فنية مت والتلصيق الجمعتقنيات  -

 أساس القواعد الفنية لوحدة الموضوع وتنوع العناصر الطبيعية واالصطناعية.

 :االنجاز(2
 
تطبق تقنيات الجمع والتلصيق في تصميم أعمال فنية متنوعة التراكيب  -

وبمختلف الخامات الطبيعية واالصطناعية، على أساس القواعد الفنية )الوحدة 
 والتنوع(. 

-  

 

 
 يبدي رأيه

 
 
 
 

 : التقويم(3
واستغاللها إبداء أراء وإصدار أحكام بكل حرية حول األعمال الفنية المنجزة  -

التدريب   تزيين البيئة والمحيط.في 
 واالستثمار
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 و التعبير الشفوي فهم المنطوق  الميدان

 و التعبير الشفوي فهم المنطوق النشاط

   الطاسيلي ناجر  -البرنوس -أنامل معطرة الموضوع

 د90 مدةال

 01/02 الحصة

 
الكفاءة 

 الختامية

يفهم خطابات منطوقة مختلفة األنماط، ال سيما 
 النمط الوصفي ويتجاوب معها.

 اتمركب

 الكفاءة

 *يردّ استجابة لما يسمع
 يتفاعل مع النّص المنطوق *
 يحلّل معالم الوضعية التواصلية*
  يقيّم مضمون النّص المنطوق*

الهدف 

 التعلمي

 يسمع و يتجاوب معه . يفهم ما
 يستعمل الصيغ المدروسة .

 

 

 

 

 

 التقويم الوضعية التعليمية التعلمية المراحل

وضعية  
 االنطالق

يحاور المعلم التالميذ حول مضامين الدروس السابقة ، لقياس 
 مدى التذكر عندهم  .

ماهي عناوين النصوص المنطوقة والمقروءة التي تعرفنا عليها  -
 الماضية ؟ األسابيع خالل

 يتذكر 

 ويجيب 

 

بناء 
 التعلمات

 

 فهم المنطوق: .1

 قراءة النصوص المنطوقة الثالثة بأداء حسن من طرف المعلم . 

 (.الطاسيلي ناجر    -البرنوس -أنامل معطرة ) 

 الصيغ :  .2

 مراجعة سريعة للصيغ المدروسة سابقا : 

 ( .  ) استعمال اللوحة االستثناء . –لوال ..ل  -ظروف المكان  

 التعبير الشفوي: .3

 استغالل الصور الموجودة في النص الرديف للتعبير عنها

 

 

 رتب الصور حسب األحداث و عبر عنها .

 

يستمع إلى   -
النص ويبدي 

 اهتماما

يجيب عن  -
 األسئلة  

يستعمل  -
 الصيغ

 

يجيب عن  -
أسئلة متعلقة 

 بالفهم .

 

استثمار 
 المكتسبات

كتاب القراءة ، واالتفاق على خطة  ( من109ص ) المشروعتقديم 
 إلنجازه .

يتعرف على 
 المشروع
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 فهم المكتوب   الميدان

 فهم المكتوب  النشاط

القاص  -لباسنا الجميل -ن ذهبأنامل م الموضوع

    الطارقي.

 د90 المدة

 03/04 الحصة

 
الكفاءة 

 الختامية

يقرأ نصوصا مختلفـة األنماط، مع التركيز على 
النمط الوصفي، تتكـوّن من ثمانين إلى مائة 

وعشرين كلمة أغلبها مشكـولة، قراءة 
 سليمة ويفهمها.

 
 اتمركب

 الكفاءة

اء المعلومات الواردة ويعيد بن  *يفهم ما يقرأ
 في النص المكتوب

*يستعمل المعلومات الواردة في النص 
 المكتوب

يقيّم مضمون *يستعمل إستراتيجية القراءة و 
 .النص المكتوب

الهدف 

 التعلمي

يوظف الموارد المعرفية و المنهجية المدروس 
 خالل المقطع.

 

 

 التقويم الوضعية التعليمية التعلمية المراحل

 وضعية 
 االنطالق

 

 حول المقطع  الستذكار بعض الموارد . أسئلةطرح 

 يتذكر 

 ويجيب 

 

بناء 
 التعلمات

 

 و 

استثمار 
 المكتسبات 

 

 القراءة : (1

 

طرح أسئلة حول النصوص الثالثة للقراءة و 
 محاولة استذكار بعض القيم 

التي تم التعرف عليها خالل  تقديم الوحدات 
 الجزئية الثالث.

 

 :أقيم تعلماتي (2

 

النحوية يتم إنجاز األنشطة الخاصة بالظواهر ) 
( من أقيم تعلماتي  لألسابيع والصرفية ، واإلمالئية

 74-70-66الثالثة  ص 

 

 انجاز المشروع: (3

 

( من كتاب القراءة ، 109ص ) المشروعتقديم 
 واالتفاق على خطة إلنجازه .

 

 

 ينجز التمارين فرديا

 

يصحح التمارين 
 جماعيا.

 

 ءه.يكتشف أخطا

 

 يصحح أخطاءه.

 

يتعرف على 
 المشروع
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 فهم المكتوب   الميدان

 فهم المكتوب  النشاط

    الحياة الثقافية  الموضوع

 د45 المدة

 05 حصةال

 
الكفاءة 

 الختامية

يقرأ نصوصا مختلفـة األنماط، مع التركيز على 
النمط الوصفي، تتكـوّن من ثمانين إلى مائة 

وعشرين كلمة أغلبها مشكـولة، قراءة 
 سليمة ويفهمها.

 
 اتمركب

 الكفاءة

ويعيد بناء المعلومات الواردة   *يفهم ما يقرأ
 في النص المكتوب

واردة في النص *يستعمل المعلومات ال
 المكتوب

يقيّم مضمون *يستعمل إستراتيجية القراءة و 
 .النص المكتوب

الهدف 

 التعلمي

يوظف الموارد المعرفية و المنهجية المدروس 
 خالل المقطع.

 

 التقويم الوضعية التعليمية التعلمية المراحل

وضعية  
 االنطالق

 تها من طرف المتعلمين .قراءة الوضعية االنطالقية األم ، والتذكير بمهما
يتذكر 

 المهمات

بناء 
 التعلمات

 : 6 الوضعية االنطالقية األم حل -1

 اإلجابة عن المهمات كتابيا للتأكد من مدى تجاوز العقبات المالحظة سابقا 

 : ، ثم التصحيح

 . الدور الذي يلعبه الحرفيون في المحافظة على التراث يحدد – 1

................................................................................................. 
................................................................................................ 
................................................................................................. 

................................................................................................... 

 يذكر كيفية المحافظة على الموروث الحضاري. 2

................................................................................................. 

................................................................................................ 
................................................................................................. 

.................................................................................................. 

 يتحدث عن موروث حضاري ال مادي. -3

................................................................................................. 
................................................................................................ 
................................................................................................. 

.................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

يجيب عن 
المهمات 

 كتابيا

 

 

 

 

 

 

 

استثمار 
 المكتسبات

  

 (  . إنجاز شريط مرسوممواصلة إنجاز المشروع الكتابي )   -

 

 

ينجز 
 المشروع 
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 إنتاج كتابي  /فهم المكتوب   لميدانا

  إدماج النشاط

     سر العداوة بين القط و الفأر. الموضوع

 د90 المدة

 06/07 الحصة

 
الكفاءة 

 الختامية

يقرأ نصوصا مختلفـة األنماط، مع التركيز على 
النمط الوصفي، تتكـوّن من ثمانين إلى مائة 

وعشرين كلمة أغلبها مشكـولة، قراءة 
ينتج كتابة نصوصا من ستة  مة ويفهمها.سلي

إلى ثمانية أسطر مختلفة األنماط، سيما 
 النمط الوصفي، في وضعيات تواصلية دالة

 
 اتمركب

 الكفاءة

ويعيد بناء المعلومات الواردة   *يفهم ما يقرأ
 في النص المكتوب

  يتحكم في مستويات اللغة الكتابية

الهدف 

 التعلمي

و المنهجية المدروس  يوظف الموارد المعرفية
 خالل المقطع.

 

 التقويم الوضعية التعليمية التعلمية المراحل

وضعية  
 االنطالق

 من كتاب القراءة 107ص قراءة نص اإلدماج 
يتذكر 

 المهمات

بناء 
 التعلمات

 : األسئلة
 

 البناء الفكري:
 متى حدثت هذه القصة ؟ -1
 لماذا يالحق القط الفأر كلما رآه؟ -2

 يقية أم خيالية ؟هل القصة حق -3

 

 البناء اللغوي:

 أعرب ما تحته خط في النص. .1

 اسم كان.  -مفعوال مطلقا -استخرج من النص:  اسم مفعول .2

 ( مقصورة ؟أتىلماذا كتبت األلف اللينة في الفعل ) .3

 

 التعبير الكتابي:

 قصت لك الجدة أو أحد أفراد العائلة قصة من القصص .      

ينا ما تعلمته منها و شعورك و أنت اكتب تلخيصا لهذه القصة مب
 تسمعها .

 

 

 

 

 

يقرأ النص ، 
 ويفهمه .

 

 

 

 

 

 

 

 ينجز فرديا  

 

استثمار 
المكتسبا

 ت

  

يتجول المعلم بين الصفوف ليرشد ويوجه المتعلمين للطرق الصحيحة   -
 في تنظيم اإلجابة .

 

 ينظم اإلجابة

 

 

 



  االستاذ بلقاسم بدور المدرسة االبتدائية : مداحي سعيد  تيسمسيلت 

 04الجزئية :                                  06المقطع :                         الحياة الثقافية                 المقطع: عنوان 

 

  
 فهم المكتوب  / إنتاج كتابي  الميدان

 إدماج  النشاط

   سر العداوة بين القط و الفأر.   الموضوع

 د90 المدة

 08/09 الحصة

 
الكفاءة 

 الختامية

يز على يقرأ نصوصا مختلفـة األنماط، مع الترك
النمط الوصفي، تتكـوّن من ثمانين إلى مائة 

وعشرين كلمة أغلبها مشكـولة، قراءة 
سليمة ويفهمها. ينتج كتابة نصوصا من ستة 

إلى ثمانية أسطر مختلفة األنماط، سيما 
 النمط الوصفي، في وضعيات تواصلية دالة

 
 اتمركب

 الكفاءة

ويعيد بناء المعلومات الواردة   يفهم ما يقرأ
 ي النص المكتوبف

 يتحكم في مستويات اللغة الكتابية

الهدف 

 التعلمي

 يكتشف أخطاءه و يصححها .

 التقويم الوضعية التعليمية التعلمية المراحل

 وضعية  االنطالق

 

التذكير بقصة القط و الفار و طرح بعض 
 األسئلة حول مضمونها 

 يجيب

 بناء التعلمات

 

 

 

 : ةتصحيح الوضعية اإلدماجي - 1

يتم التصحيح الجماعي على السبورة   -
. 

 التصحيح الفردي  . -

 :تصحيح التعبير  -2

 

 رسم جدول لتسجل بعض األخطاء . -

 تصحيح جماعي لتلك األخطاء . -

تختار بعض التعابير الجيدة لتتم قراءتها  -
. 

 الصواب نوعه الخطأ

   

 

 

 

 

 

 يتعرف على أخطائه ويصححها -

 تاستثمار المكتسبا

 : تقويم المشروع  -3

يقوم بالمعلم بعرض األعمال مع تقييمها 
بوضع العالمات المناسبة ، ومناقشة 

اإليجابيات لإلشادة ، والتعرض للسلبيات 
 ليتم تفاديها في المشاريع األخرى .

 

يتذكر ويرجع للشروط التي تم 
 تحديدها
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  كل الميادين  الميدان

 تربية اسالمية النشاط

 أدمج تعلماتي  العنوان

 د45 المدة

 01/02 الحصة

  

 

الكفاءة 

 الختامية

يعرف باختصار محطات من حياة الرسول صلى هللا عليه 
يونس ويتعرّف على قصّة  وسلم في مكّة وبداية الدعوة،

 م.األنبياء عليهم السال وقصّة صالح عليهما السالم
مركبات 

 الكفاءة

أهـّم المحطّات في حياة الرسول صلّى هللا عليه  ▪
 وسلّم؛

 التعريف بيونس، وصالح عليهما السالم ▪

 
  العبر من القصّتين

الهدف 

 التعلمي 

 التعرف على محطات من حياة الصحابة رضي هللا عنهم.

 

 الخطوات
 النّشاطات

مؤشرات 
 التقويم 

إثارة دوافع 
المتعلّمين 

 التّعلّمإلى 

 
 مطالبة  بعض التالميذ  استظهار سورتي الشرح و الضحى

 ) او استظهارهما جماعيا(
 

 
يستظهر 

 السورتين.

 

 

 

بناء 

 التعلمات 

 
 و

 
استثمار 

المكتسبا

  ت

   60انجاز األنشطة ص  -
-  

 استعمل الكلمات التالية في جمل من إنشائك. .1
 العفو. -التمييز –العنف  –الحلم 

 
  

لبس بين الصحابة و األنبياء وقعت أختك في  .2
 عليهم السالم.

وضح لها األمر بإعطاء أسماء من الصحابة و األنبياء 
 عليهم السالم.

 
 صمت هذه السنة ألول مرة . .3

 اذكر األعمال التي قمت بها .
 كيف كان شعورك و أنت تستمع آلذان المغرب؟ 

 
 اكمل مايلي بما يناسب. .4

على نبيه   في سورة .......... تذكير بفضل هللا
 'ص(

في سورة .......... تذكير بفضل هللا  على نبيه 
 'ص(

 
   

ما هو أثر االبتسامة في نشر المحبة و األخوة بين  .5
 الناس.

 
  

 

 

 ينجز التمارين 

 
 

 يصحح جماعيا

 يكتشف أخطاءه

 و يصححها .
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 الميدان

 المعلمة في الفضاء 
 تربية علمية وتكنولوجية النشاط
  الشاقول و األفق    العنوان

 2×د45 المدة
 1/2 الحصة

 
الكفاءة 
 الختامية

 التعرّف على األفـق و  الشاقول في الفضاء 
 توظيف األفق و  الشاقول في حياته اليومية.

مركبات 
 الكفاءة

 الشاقـول األفـق و
خيط  المطمار الشاقـول؛يحّدد السطح الحرّ   يحّدد -

 لسائل في حالة سكون المستوي األفقي.
 - .في نفس المكان، يكون الشاقول عموديا على األفق 

الهدف 
 التعلمي 

التأكّـد من شاقولية جدار،وأفقية سطح، للتوصّل إلى أنّنا 
في حاجة الستخدام كّل من المطمـار والمستـوي ذي 

 شاف مبدأ عمليهما.الفقاعـة، واكت

التقوي لوضعية التعليمية التعلّميةا المراحل
 م

 مرحلة
 االنطالق 

 تقديم الوضعية االنطالقية و طرح المشكلة :

 

يجيب عن  
 األسئلة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مرحلة بناء 
 التعلّمات 

 78صمالحظة الصور المرفقة 
 مراقبة تحرير جسم معلق.: 01النّشاط 

 
 
 

 يالحظ -
 يسجل. -
 تنتج .يس -

 

 : التعرف على أدوات البناء02نشاط 

   

 الميزان ذو الفقاعة  الميزان األفق المطمار 

 : اكتشاف خاصية األفق و الشاقول.03نشاط  

ماهي الخاصية التي  -
 توصل إليها التلميذ؟

 

 عن طريق المناقشة والحوار يتوصل االستاذ مع التالميذ إلى :
 "الشاقول"يسلك مسارا مستقيما يسمى الجسم الساقط سقوطا حرا  -
الخيط مع الكتلة المعلقة يكونان أداة تسمى " خيط المطمار" استقامة  -

 خيطه تحقق الشاقول.
 خيط المطمار وسيلة لمراقبة شاقولية الجدران أو األعمدة. -
 لى المستوى األفقي.عالشاقول عمودي  -
 .أفقية السطحيستعمل البناء أداة تسمى المستوي ذو الفقاعة لمراقبة  -

يقرأ ويالحظ  
 الصور .

 
 

  
 
يستخرج 
خطوات 

المسعى 
التّجريبي في 

 البحث.
 

 رضيّات.فيقدم 
 

 
يتعرف على 
 أدوات البناء.

 
 
 
 
 
 
 
 

يستنج 
 الخالصة

 
 

 

 استثمار

 المكتسبات

 

 79ص 2و 1حل التمارين 

 

يجيب عن 
 األسئلة

يكتشف 
األخطاء و 
 يصححها.
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 التاريخ العام الميدان

 تاريخ النشاط

  

 ادمج تعلماتي  العنوان

 د45 المدة

  

 
الكفاءة 

 الختامية

يستغّل سندات مناسبة إلبراز التحواّلت  في شمال 
 إفريقيا بعد الفتح اإلسالمي.

 

مركبات 

 الكفاءة

ل في البشرية بعد ظهور  يتعرّف على عناصر التحوّ 
 اإلسالم.

الهدف 

 التعلمي

  .ميدان التاريخ العاميوظف الموارد المكتسبة في 

 الخطوات
 النّشاطات

مؤشرات 
 التقويم 

إثارة دوافع 
المتعلّمين 
 إلى التّعلّم

 
 طرح أسئلة  للتذكير ببعض الموارد التي تم التعرض اليها خالل الميدان الثاني 

 

 
يتذكر بعض 

 لمعارف.ا

 

 

 

بناء 

 التعلمات 

 
 و

 
استثمار 

  المكتسبات

 .46ص انجاز األنشطة  -
 

 في الخانة المناسبة × ضع عالمة  .1
 

 
  

 امأل الفراغات. .2
من  لقي في سنة ......ولد الرسول )ص(  و بسبب ما

م ثم هاجر 615أمر أصحابه بالهجرة إلى .......سنة  إيذاء
ات أشهرها غزوة إلى يثرب سنة......ومنها جهز عدة غزو

هـ و فتح مكة  سنة.......وفي حجة ....نزلت آخر 2....سنة
 .........)اليوم أكملت لكم دينكم ...آية من القرآن الكريم 

ورضيت لكم اإلسالم دينا( و بعدها بثالثة أشهر توفي 
 .......................الرسول )ص( سنة .........وخلفه.

 

ال افريقيا نتائج كبيرة ، ترتب عن الفتح اإلسالمي  لشم .3
 فما هي أهم النتائج في اعتقادك .

 
 
 
 
  

 

 

ينجز 

 التمارين 

 
 

يصحح 

 جماعيا

يكتشف 

 أخطاءه

 و يصححها .
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 السكان و البيئة   الميدان

 فيا جغرا النشاط

 المحميات الطبيعية في الجزائر    العنوان

  توزيع المحميات في الجزائر 

 د45 المدة

  

 
الكفاءة 

 الختامية

يقترح إجراءات  للتصرف أمام المخاطر 
الكبرى في المحيط القريب منه  بعد 

 الكشف عن حجم الخسائر التي تخلفها.

 

مركبات 

 الكفاءة

 يتعرف على المحميات الطبيعية في 
 الجزائر 

  يساهم بسلوكه في حماية البيئة
 المحيطة.

الهدف 

 التعلمي 

  التعرف على المحميات الطبيعية في
 . وتوزيعها الجزائر

 

 المراحل
 

 الوضعية التعليمية التعلمية

 

 التقويممؤشرات 
 

وضعية 
 االنطالق 

 االسباب يذكر ـ   لماذا تنشأ المحميات؟ـ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بناء 
 التعلّمات

 قراءة اإلشكالية دون اإلجابة عنها . 116ـ فتح الكتاب ص 
 03-02-01مناقشة السندات 

   
اذكر المحميات 

الموجودة في الجزائر و 
 أماكن تواجدها.

متى تأسست محمية 

 القالة ؟

ماذا تضم  محمية القالة 
 ؟

أين تقع محمية ثنية 
 األحد؟

ماذا تضم هذه المحمية 
 ؟
 

 05-04مناقشة السندات 

  
 ماذا تضم محمية الهقار ؟ ماذا تضم محمية تاسيلي؟

 
 عن طريق الحوار و المناقشة يستنتج التالميذ مايلي:

محميات وطنية مصنفة و موزعة بين مجموعة من  10توجد بالجزائر  

 واليات الوطن:

 باتنة(  -جيجل -في الشرق) القالة

 البليدة( -تيزي وز -في الوسط) بجاية

 تلمسان( –مسان في الغرب)تل

 تمنراست( -في الجنوب)اليزي

 

 

 
 

 يالحظ  -
 

يحدد موقع  -
المحميات في 

 الجزائر 
 
 
 
 
 
 

ما يتعرف على  ▪
تضمه كل 

 محمية .
 
 
 
 
 
 

 يشارك في االستنتاج.
 
 
 
 
 
 

  

 ؟ ما هو دورك في حماية البيئة في محيطك 

 

  يتحدث عن

دوره في حماية 

   البيئة.
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 الحياة المدنية  الميدان
 تربية مدنية النشاط
  الدرس

 المؤسسات التعليمية 

 متوسطةال

  1 الحصة
 د45 المدة

 
الكفاءة 
بعد التعــرّف على المؤّسسات التعليمية ،يبيّن  الختامية

 أهّميتها ودورها في تعليم  وتثقيف المواطن.
ركبات م

االبتدائية )يعرف المؤّسسات التعليمية    الكفاءة
 والمتوسطة والثانوية (

التعليمية يستغّل نصّا مالئما إلبراز دور المؤّسسة 
  في التعليم  وتثقيف المواطن

الهدف 
 يتعرف على المؤسسات التعليمية و دورها.  التعلمي 

 

 حلالمرا الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يتعرف على  
 المؤسسة  

تنهي المرحلة االبتدائية بشهادة تؤهلك لالنتقال إلى مؤسسة  -
 تعليمة أخرى ، ما هي هذه المؤسسة؟ .

مرحلة 
 االنطالق

 يقرأ. -
 يفهم. -

 يستنتج. -
  يلخص. -

 أقرأ : 
رافقت مريم أختها آية صباحا أثناء ذهابها للدراسة ، و في طريقها 

عندما تكملين مرحلة التعليم  ، قالت آية : ها هي متوسطتي
 االبتدائي ستلتحقين أنت أيضا بها .

ردت مريم: سأجتهد ألنجح و أنتقل إليها ثم أضافت: فيم تختلف 
 المتوسطة عن المدرسة االبتدائية يا أختي ؟

. 
 :أفهم
 متى تنتقل مريم إلى المتوسطة؟ -
المتوسطة هي المؤسسة التعليمية للمرحلة ....من التعليم  -

 ي.اإللزام

 أالحظ:
 الحظ الصور و أكمل.

 
 يسير المتوسطة ....و.................و........... -
-  

 

 أقرا الوثيقة و أجيب:
 

في المتوسطة يعمل كل من  -

...و...عدد من األساتذة للمواد 

 التالية.....،...،......،.......

 أستنتج:
المتوسطة هي المؤسسة التعليمية المخصصة للمرحلة الثانية  

 التعليم اإللزامي. من
 

مرحلة بناء 
 التعلمات

يجيب عن 
 األسئلة .

 أكمل بما يناسب:أنجز: 
 تشبه المتوسطة المدرسة االبتدائية في:

 ........و.......و......
 تختلف عنها في :

 ......و.............و........
 

 التدريب و
 االستثمار
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 األعداد و الحساب  الميدان

 

 رياضيات النشاط

 (1آلية القسمة ) العنوان

 د90 المدة

 1/2 الحصة

 
الكفاءة 

 الختامية

يحل مشكالت بتجنيد معارفه المتعلقة األعداد 
)قراءة وكتابة، مقارنة  100000الطبيعية األصغر من

وترتيب، العالقات بينها واستعمال المعلومات 
لموجودة في كتابتها( والعمليات عليها )الجمع، ا

الطرح، الضرب، القسمة باستعمال إجراءات 
  شخصية( والحساب بنوعيه )آلي ومتمعن فيه(.

مركبة 

 الكفاءة

يضع  سيرورة  شخصية للحساب بنوعيه )آلي  •
ومتمعن فيه( ويضع عمليات جمع وطرح وضرب 

 .األعداد الطبيعية، ويحل مشكالت جمعية وضربية

الهدف 

 التعلمي 

إجراء آلية القسمة عندما يكون المقسوم 
   واحد . عليه مكون من رقم

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

النتيجة على يكتب 

  األلواح.

  (الحساب الذهني :1
 10/100/1000الضرب في 

 

مرحلة 

 االنطالق

 

 

 

 

 

تصديق  -
وتنظيم 

التعلمات 
الجديدة و 

تحقيق 
االنسجام 

في 
 .المعارف

 

 

يشارك  -
في 

استنتاج 
 القاعدة.

 أكتشف:)2
  واالكتشافمرحلة البحث  -

 82صالمدونة على كتاب الرياضيات  ات عرض الوضعي-1
 قراءة الوضعية من طرف المعلم. -
 قراءات فردية . -

 المناقشة والتبادل: -
 عمل فردي يليه عمل ثنائي

 انجاز المهمات الواحدة تلو األخرى  -
 الحوصلة والتأسيس: -

حيث المقسوم عليه يتكون من رقم واحد   عند إجراء القسمة العمودية 
 نبدأ بقسمة رقم واحد من المقسوم أو رقمين.

 :نجز (أ3
 

 
 

 :(تعلمت 4

 
 
 

مرحلة 

بناء 

 التعلمات

ينجز 
التمارين 

 فرديا
يشارك في 

التصحيح 
 الجماعي 

 
 
 

 56 حل التمارين ص أتمرن  و أبحث  -
-  

 

 لتدريبا

 و

االستثما

 ر
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 األعداد و الحساب  الميدان

 

 رياضيات النشاط

 (2آلية القسمة ) العنوان

 د90 المدة

 1/2 الحصة

 
الكفاءة 

 الختامية

يحل مشكالت بتجنيد معارفه المتعلقة األعداد 
)قراءة وكتابة، مقارنة  100000الطبيعية األصغر من

وترتيب، العالقات بينها واستعمال المعلومات 
الموجودة في كتابتها( والعمليات عليها )الجمع، 

الطرح، الضرب، القسمة باستعمال إجراءات 
  شخصية( والحساب بنوعيه )آلي ومتمعن فيه(.

مركبة 

 الكفاءة

يضع  سيرورة  شخصية للحساب بنوعيه )آلي  •
ع عمليات جمع وطرح وضرب ومتمعن فيه( ويض

 األعداد الطبيعية، ويحل مشكالت جمعية وضربية.

الهدف 

 التعلمي 

إجراء آلية القسمة عندما يكون المقسوم 
  عليه مكون من رقمين 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

النتيجة على يكتب 

  األلواح.

  (الحساب الذهني :1
 ة التام .حساب حاصل القسم

 

مرحلة 

 االنطالق

 

 

 

 

 

تصديق  -
وتنظيم 

التعلمات 
الجديدة و 

تحقيق 
االنسجام 

في 
 .المعارف

 

 

يشارك في  -
استنتاج 
 القاعدة.

 أكتشف:)2
  واالكتشافمرحلة البحث  -

 83صالمدونة على كتاب الرياضيات  ات عرض الوضعي-1
 قراءة الوضعية من طرف المعلم. -
 قراءات فردية . -

 ادل:المناقشة والتب -
 عمل فردي يليه عمل ثنائي

 انجاز المهمات الواحدة تلو األخرى  -
 الحوصلة والتأسيس: -

عند إجراء القسمة العمودية   حيث المقسوم عليه يتكون من رقمين نبدأ 
 بقسمة رقمين من المقسوم أو ثالثة أرقام.

 :نجز (أ3
 

 
 

 :(تعلمت 4

 
 

مرحلة 

بناء 

 التعلمات

ينجز 
التمارين 

 فرديا
شارك في ي

التصحيح 
 الجماعي 

 
 
 

 57 حل التمارين ص أتمرن  و أبحث  -
 

 التدريب

 و

 االستثمار
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                                    لث.الثّا :المقطع

.إسالمية: تربية النشاط  
ليل : سورة الالعنوان  
:القرآن الكريم والحديث الشريف. الميدان  

:يحسن المتعلم تناول ما حفظ من القرآن الكريم والحديث الّشريف قراءة واستظهارا في وضعيات الكفاءة الختامية 
 تعلّمية مختارة .
صّحيح ، الفهم الّسليم ، االستدالل والّسلوك . : الحفظ واالستظهار ال مركبات الكفاءة  
: التاّلوة الّسليمة ، االستدالل الصّحيح ، التّرتيل الّسليم ، القيم واألخالق المستفادة .مؤشرات الكفاءة  

 ا

 مؤشرات التقويم  النّشاطات الخطوات
إثارة دوافع 
المتعلّمين 
 إلى التّعلّم

 ما جزاء  أهل الخير ؟
الشر ؟ أهل عاقبة وما   

 

 
يذكر جزاء و عقيبة 

 كل فريق.
.ـ قراءة السورة من الكتاب بعد االستماع إلى تالوتها من طرف األستاذ  تالوة الّسورة  

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
ْيل  
كَ  َخلَقَ  َوَما( 2) تََجلَّى إ َذا َوالنََّهار  ( 1) يَْغَشى إ َذا َواللَّ  (3) َواأْلُْنَثى رَ ــالذَّ
 (6) ب اْلُحْسَنى َوَصدَّقَ  (5) َواتََّقى أَْعطَى َمنْ  َفأَمَّا (4) لََشتَّى يَُكمْ َسعْ  إ نَّ 

ُرهُ   (9) ب اْلُحْسَنى َوَكذَّبَ  (8) َواْسَتْغَنى بَخ لَ  َمنْ  َوأَمَّا( 7) ل ْلُيْسَرى َفَسُنيَّس 
ُرهُ   (11) َردَّىـــتَ    إ َذا هُ ـــــــَمالُ  َعْنهُ  يـــُيْغن   َوَما (10) َرىـــل ْلُعسْ  َفَسُنيَّس 

َرةَ  لََنا َوإ نَّ  (12) لَْلُهَدى َعلَْيَنا إ نَّ   تَلَظَّى نَاًرا َفأَْنَذْرتُُكمْ  (13) َواأْلُولَى لَْْلَخ 
 اأْلَْتَقى َوَسُيَجنَُّبَها (16) َوتََولَّى َكذَّبَ  الَّذ ي (15) اأْلَْشَقى إ الَّ  يَْصاَلَها اَل ( 14)
ََحد   َوَما( 18) يََتَزكَّى َمالَهُ  ُيْؤت ي الَّذ ي( 17) ْنَدهُ  أل  ( 19) َزىـْـ تُج ن ْعَمة   م نْ  ع 
 (21) يَْرَضى َولََسْوفَ  (20) اأْلَْعلَى َربّ ه   َوْجه   اْبت َغاءَ  إ الَّ 

 
 يقرأ السورة .

التّعرف على 
معاني 
 المفردات

 

 
يتعرف على 

 المفردات الصعبة 

ممارسة 
أنشطة 
 التّعلم

دعا هللا تعالى اإلنسان ؟ إالمو   تعالى ؟بم أقسم هللا  

 
  

يصنف الكلمات في 
 الجدول

 يربط بسهم يلون الكلمات

 

 
يتعرف على المعنى 

ورة .ساإلجمالي لل  
 

 ينجز األنشطة .

عن طريق الحوار و المناقشة يتوصل إلى :ـ  تعلّمت   
 

 أعمال العباد مختلفة منها ما هو خير و منها ما هو شر . -
 عدل هللا تعالى بعباده خلقه الجنة و النار.من  -
الفوز في الدنيا واآلخرة يكون للمؤمنين الصادقين و لمن  -

 ينفق ماله في أفعال الخير .

 يستنتج الخالصة 

 
أتحقق من 
 تعلّماتي

. اكمل بما يناسب المعنى في الكلمات التالية 1ـ   
الذكور.–أظلم  –االناث  –طهر   
ة الليل بالليل إذا ................و بالنهار إذا .......أقسم هللا تعالى في سور  

 وبخلقه ل...............................و..............................................
 في سورة الليل دعوة لالنسان النفاق المال على المحتاجين. 2
 استخرج االية التي تدل على ذلك  

 
 ينجز التمارين.

الحفظ 
 واالستظهار

إلى حفظ الّسورة خارج النّشاط الصّفي. المتعلمونـ دعوة  يحفظ السورة و   
 يستظهرها .
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 المقطع :03          الميدان:03          الوضعية :02             الدرس:01

  
 الميدان

 المادة وعالم األشياء

 
 تربية علمية وتكنولوجية النشاط
  الشاقول و األفق    العنوان
 2×د45 المدة
 1/2 الحصة

 
 الكفاءة
 الختامية

يحّل مشكالت مـن حياتـه اليومية،مرتبطة بالتعامـل مع 
المتعلّقة بخواص مواردهالمادة،واألدوات الكهـربائيـة،بتجنيد 

 المادّة وتحواّلتها
 

 مركبات
 الكفاءة

  التعـرّف على بعض الخواّص التي تميّـز تحوّل المادّة من
في نفس المكان، يكون الشاقول  -ى.حالة إلى أخر

 عموديا على األفق.
 الهدف
 التعلمي

 يعرف التجمد و االنصهار .
 

 التقويم لوضعية التعليمية التعلّميةا المراحل

 مرحلة
 

 االنطالق

 تقديم الوضعية االنطالقية و طرح المشكلة :

 

 يجيب عن األسئلة  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 مرحلة
 بناء

 التعلّمات

 86صة الصور المرفقة مالحظ
 )التجربة(المقارنة بين الكأسين.: 01النّشاط 

  
 تحول الماء من الحالة السائلة الى المتجمدة بفعل البرودة 

 
 : التعرف على أدوات البناء02نشاط 

 

 تحول الماء من الحالة المتجمدة إلى الحالة السائلة  

 التالميذ إلى :عن طريق المناقشة والحوار يتوصل االستاذ مع 

-  

يقارن بين حجم  
الماء في الكأسين 

.  
 
 

  
 

يستخرج خطوات 
المسعى التّجريبي 

 في البحث.
 
 رضيّات.فيقدم 

 
 

يتعرف على 
عمليتي التجمد 

 االنصهار .
 
 
 
 
 

 يستنج الخالصة
 
 

 

 استثمار

 المكتسبات

 

 87ص 2و 1حل التمارين 

 

 يجيب عن األسئلة
يكتشف األخطاء و 

 يصححها.
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 فهم المنطوق  الميدان

 فهم المنطوق النشاط

   الغواصة االستكشافية   الموضوع

 د45 المدة

 01 الحصة

 
الكفاءة 

 الختامية

تلفة األنماط، ال سيما يفهم خطابات منطوقة مخ
 النمط الوصفي ويتجاوب معها.

 اتمركب

 الكفاءة

 *يردّ استجابة لما يسمع
 يتفاعل مع النّص المنطوق *
 يحلّل معالم الوضعية التواصلية*
  يقيّم مضمون النّص المنطوق*

الهدف 

 التعلمي 

 يفهم ما يسمع و يتجاوب معه .

مقترحالوضعيات التعلمية والنشاط ال التقويم  المراحل 

يبدي رأيه  و يبن 

 أهمية االختراعات

 

أبدعت في صنع الدارة الكهربائية فشكرك معلمك و تمنت أن  : األم االنطالقية الوضعية تقديم
 تصبحوا  في المستقبل علماء تساهمون في تطوير الوطن و البشرية بمخترعات مفيدة لالنسان 

 فهل تعرف بعض االختراعات الرائعة ؟
 ف سهلت حياة االنسان ؟و كي

مرحلة 

 االنطالق

يستمع إلى النص 
 ويبدي اهتماما

 
 

يجيب بجمل 
بسيطة تترجم 

 المعنى العام للنص
 

يعيد بناء أحداث 
 النص المنطوق

من طرف المعلم وأثناء ذلك يجب ( الغواصة االستكشافية  )قراء النص المنطوق
الحس حركي والقرائن اللغوية. األداءبالتواصل البصري بينه وبين متعلميه مع االستعانة   

 68صالدليل 
 النص المنطوق

. 
 فهم المنطوق:

 ما هي هواية سمير ؟ -
 إلى أي ناد ينتمي ؟ -
 لماذا احتار سمير ؟ -
 اقترح عنوانا للنص. -
 حول ماذا أنجز سمير البطاقة الفنية؟ -
 ماذا كتب سمير في العرض الذي قدمه؟ -

مرحلة بناء 

 التعلمات

ة أفكار جديد بناء

ورد في  تدعم ما

 النص المنطوق

 تقويم اإلنجاز.

.أشاهد و أعبر  

 مالحظة الصورة و التعبير عنها ) يمكن تفويج التالميذ(
ما نوع المركبة 
التي تظهر على 

 الصورة؟
 ماذا تعرف عنها ؟

صف الغواصة 
   مستعينا بالمشهد

 
 

التدريب 

رواالستثما  
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 .تعبير شفوي الميدان

 تعبير شفوي)أستعمل الصيغ( النشاط

 لكن() االستدراك العنوان

 45 المدة

 02 الحصة

 
الكفاءة 

 الختامية

 

يصف شيئا انطالقا من سندات متنوعـة في وضعيات 
 تواصلية دالّة.

 اتمركب

 الكفاءة

 يتواصل مع الغير 
 يفهم حديثه

 يقدم ذاته ويعبر عنها
 

 

الهدف 

 التعلمي 

يعبر بلغة سليمة .  -  
 
 

 في وضعيات داللة يوظف الصيغة .
 

 

 

 

 

 

 
 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يتذكر مضمون النص 

 المنطوق.

 يجيب عن األسئلة.

 

 (  االغواصة االستكشافية )إلى النص المنطوق العودة

 يطرح المعلم أسئلة حول المعنى العام للنص المنطوق.

 ما هو موضوع العرض الذي قدمه النادي المدرسي   ؟  -

 مرحلة االنطالق

يجيب عن األسئلة، 

يكتشف الصيغ 

 ويوظفها.

 

 المرحلة األولى

 ألسئلة .بناء الجمل المحتوية على الصيغ المستهدفة بطرح ا

 

 لم يجد الموضوع المناسب  لكنهفكر سمير  -

سرعان ما كانت القارورة  لكنحاول الطفل جعل القارورة تغوص   -

 تطفو فوق السطح.

 

 المرحلة الثانية.

 ( لكن)عبر باستعمال الصيغة -
 لذة الحلويات/اإلضرار بالصحة. -
 اشراقة الشمس/برودة الجو. -
 فشل إديسون/استمرار في المحاولة. -
 وانين صارمة /كثرة الضحايا حوادث المرور.سن  ق -

 
 المرحلة الثالثة.

 لكن  () كون جمال مستعمال الصيغة  -

 

 مرحلة بناء التعلمات

يتدرب على استعمال 

الصيغ في وضعيات 

مشابهة ويستثمرها 

 في وضعيات جديدة.

 

 

  : الصيغة باستعمال عن وضعيات  بالتعبير المتعلمين مطالبة
 لكن 

 

ستثمارالتدريب واال  
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 .تعبير شفوي الميدان
 إنتاج شفوي  النشاط

 قراءة 
 الغواصة و الصاروخ  العنوان 

 مركبة األعماق  
 د90=2×45 المدة
 03/04 الحصة

  

 
الكفاءة 
 الختامية

يصف شيئا انطالقا من سندات متنوعـة في 
 وضعيات تواصلية دالّة.

 اتمركب
 الكفاءة

 يتواصل مع الغير 
 يفهم حديثه

 يقدم ذاته ويعبر عنها
 
 

الهدف 
 التعلمي

 يعبر بلغة سليمة .  -
 يصف أشياء في وضعيات دالةاإلنتاج الشفوي:

 ثله.يتخيل حوارا بين شيئين و يم 
 يفهم ما يقرأ. القراءة:

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح لتقويم

 مرحلة االنطالق ؟لماذا نقش الصحراويون الرسومات على الصخور - يذكر  السبب 

يعبر معتمدا 

الصور  على  

 

 

 

يقرأ فقرات من 

النص قراءة 

.صحيحة  

 

يجيب عن 

.األسئلة  

 

يوظف الكلمات 

ملالجديدة في ج  

 

 

 

يثري لغته بكلمات 

 جديدة

 )إنتاج شفوي(المرحلة األولى 

 111ص مطالبة التالميذ بفتح الكتب 

 
 

 كيف تهبط الغواصة تحت الماء؟ -

 كيف ترتفع؟ -

 ماذا تمثل الصورة ؟ -

-  

دار حوار بين الغواصة و الصاروخ و أخذ كل واحد منهما يتحدث عن مزاياه 

 نافع  و خدمات لإلنسان التكنولوجية العصرية  وما قدمه من م

 تصور الحوار الذي دار بينهما  ثم مثله مع رفيقك.

 المرحلة الثانية )قراءة( 

 112ص  المصاحبة للنص.مالحظة الصورة  ①

 

 

 ماذا تشاهد في الصورة؟

 

 القراءة الصامتة:②

 رك فرصة للتالميذ للقراءة الصامتة .ت
 ؟أين جرت أحداث هذه القصة -
 تحاورة في النص؟من هي الشخصيات الم -

 القراءة الجهرية:③

 قراءة النص قراءة نموذجية من طرف المعلم مستعمال اإليحاء. -
مطالبة التالميذ بالتداول على القراءة ، فقرة / فقرة )يبدأ بالمتمكنين حتى  ال  -

 يدفع المتأخرين إلى ارتكاب األخطاء (
 توظيفها في جملتذليل الصعوبات أثناء القراءة و شرح المفردات الجديدة و 

 مناقشة التالميذ عن فحوى النص والمعنى الظاهري له باألسئلة المناسبة.
 

مرحلة بناء 

 التعلمات

المكان  يصف

الذي يجلس فيه 

 الطارقي 

 76ص3إنجاز التمارين في دفتر األنشطة، التمرين رقم
 

 

 التدريب و
 االستثمار
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 فهم المكتوب الميدان
 محفوظات النشاط
 تلفاز و حاسوب  العنوان 
 د45 المدة
 05 الحصة

 
الكفاءة 
 الختامية

يقرأ نصوصا مختلفـة األنماط، مع التركيز على 
ائة النمط الوصفي، تتكـوّن من ثمانين إلى م

وعشرين كلمة أغلبها مشكـولة، قراءة سليمة 
 ويفهمها.

ات مركب
 الكفاءة

و يعيد بناء المعلومات الواردة في  يفهم ما يقرأ
النص المكتوب ويستعمل المعلومات الواردة في 

 النص المكتوب
مؤشرات 
 الكفاءة

 يؤدّي المحفوظات أداء معبرا.

 

 المراحل ترحالوضعيات التعلمية والنشاط المق التقويم

يجيب عن 
 األسئلة.

 كيف تقضي أوقات فراغك ؟ -
مرحلة 
 االنطالق

ينصت ويحسن 
 االستماع.

 
يجيب عن 
 األسئلة.

 يستظهر ماحفظ.

 المرحلة األولى.

 مكتوبة بخط واضح. المقطوعةيعرض المعلم 

 
  قراءة صامتة للمقطوعة .

 طرح  سؤال حول فهم المعنى العام  للمحفوظة.
 ة من قبل المعلم .قراءة القصيد

 مناقشة محتوى القصيدة من خالل األسئلة الموجهة
 شرح الكلمات المبهمة .

 
 المرحلة الثانية.

 .يتم تجزئة المحفوظة إلى أجزاء  -
 قراءة التالميذ للمحفوظة  قراءات فردية. -
 تحفيظ المحفوظة عن طريق المحو التدريجي. -

مرحلة بناء 
 تالتعلما

 يجيب عن األسئلة
 يستظهر.

 حفظ و أداء المحفوظة أداء معبرا.  -
التدريب 

 واالستثمار
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 فهم المكتوب الميدان
 قراءة وقواعد نحوية النشاط
 مركبة األعماق  . العنوان

  ت الرفع في األسماء.    عالما
 د90 المدة
 7و6 الحصة

 
الكفاءة 
 الختامية

يقرأ نصوصا مختلفـة األنماط، مع التركيز على النمط 
الوصفي، تتكـوّن من ثمانين إلى مائة وعشرين 
 كلمة أغلبها مشكـولة، قراءة سليمة ويفهمها.

مركبة 
 الكفاءة

ة في ويعيد بناء المعلومات الوارد  *يفهم ما يقرأ
النص المكتوب ويستعمل المعلومات الواردة في 
النص المكتوب و يستعمل إستراتيجية القراءة و 

 .يقيّم مضمون النص المكتوب
مؤشرات 
 الكفاءة

يحترم شروط القراءة الجهرية وعالمات الوقف، ويعبّر 
 عن فهمه لمعاني النّص. الوصفي عن غيره.

 .األسماء يف الرفع عالمات على عرفي  تو  

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يجيب شفويا عن 

 األسئلة.
مرحلة  ؟ النص تحدث كبةرم أي عن

 االنطالق

 

يقرأ فقرات من 

النص قراءة 

 صحيحة

 يجيب عن األسئلة

يوظف الكلمات 

 الجديدة في جمل

 

 

 

على يتعرف 

عالمات الرفع في 

المفرد و الجمع و 

 المثنى. 

 

 

 المرحلة األولى :القراءة

القراءة الصامتة:①  

وقراءة النص قراءة صامتة. 112ص يطلب المعلم من التالميذ فتح الكتب   

القراءة الجهرية:②  

قراءة جهرية معبرة)تجسيد األهداف الحس حركية(   

القراءات الفردية: ③  

لى من لم يفسح األستاذ المجال للمتعلمين لألداء مركزا على حسن القراءة وجودتها، وع

 يقرأ في حصة األداء،)فقرة/فقرة(.

(113صشرح وتوظيف عبارات أخرى من النص)كلماتي الجديدة كتاب التلميذ   

 المرحلة الثانية: التراكيب النحوية

 ①بناء الجمل : 

الجمل.العودة إلى النص المقروء وطرح أسئلة هادفة لبناء   

 . كتابة الجملة على السبورة 

 

 المناقشة: ②

 الكلمات الملونة  ؟نوع ما  -
 هل حولت الكلمات من المفرد إلى المثني بنفس الكيفية ؟لماذا؟ -

 االستنتاج :③
 يطرح المعلم أسئلة هادفة للوصول إلى:

 
 

-  

مرحلة بناء 

 التعلمات

 يجيب عن األسئلة

 ينجز النشاط.

 

 77ص ينجز تمارين النحو
 التدريب 

 و
 االستثمار
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 فهم المكتوب الميدان

 . ظواهر الصرفية قراءة و النشاط

 مركبة األعماق  . العنوان
  االسم في المفرد و المثنى.    

د90 المدة  

8/9 الحصة  

 

 
الكفاءة 

 الختامية

وصا مختلفـة األنماط، مع التركيز على النمط يقرأ نص

الوصفي، تتكـوّن من ثمانين إلى مائة وعشرين كلمة 

 أغلبها مشكـولة، قراءة سليمة ويفهمها.

 اتمركب

 الكفاءة

 ويعيد بناء المعلومات الواردة في النص   *يفهم ما يقرأ
 *يستعمل المعلومات الواردة في النص المكتوب

 يقيّم مضمون النص القراءة و *يستعمل إستراتيجية 

مؤشرات 

 الكفاءة

يحترم شروط القراءة الجهرية وعالمات الوقف ويعبّر عن 

يحول االسم  عن غيره لوصفي فهمه لمعاني النّص. ا

 من المفرد إلى المثنى.

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يجيب عن 

 األسئلة.

ء وطرح أسئلة هادفة.العودة إلى النص المقرو مرحلة  

 االنطالق

يكتشف 

الشخصيات ويعبر 

 عنها

يقرأ فقرات من 

النص قراءة 

 صحيحة

 يجيب عن األسئلة

يوظف الكلمات 

الجديدة في 

 .جمل

 

 

 

 

 

 

يتعرف على الصيغ 

 الصرفية.

 

يحول من المفرد 

 إلى المثنى .

 

 

 المرحلة األولى :القراءة

القراءة الصامتة:①  

وقراءة النص قراءة صامتة. 112ص يطلب المعلم من التالميذ فتح الكتب   

القراءة الجهرية:②  

قراءة جهرية معبرة)تجسيد األهداف الحس حركية(   

القراءات الفردية: ③  

يفسح األستاذ المجال للمتعلمين لألداء مركزا على حسن القراءة وجودتها، وعلى من لم 

(.يقرأ في حصة األداء،)فقرة/فقرة  

 يحدد أفكار النص.

 المرحلة الثانية: الصيغ الصرفية 

 ①بناء الجمل : 

الجمل وكتابتها على السبورة.العودة إلى النص المقروء وطرح أسئلة هادفة لبناء   

 

 المناقشة: ②

 و عين موضع االختالف بين المفرد و المثنى.الحظ الكلمات الملون ، -
 االستنتاج :③

 للوصول إلى: يطرح المعلم أسئلة هادفة

 

مرحلة بناء 

 التعلمات

 يجيب عن األسئلة

 ينجز النشاط.
يكتشف أخطاءه و 

 يصححها
 

 

 

77صنجاز التمارين في دفتر األنشطة،التمرين إ  
 

       

التدريب 

 واالستثمار
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 فهم المكتوب الميدان

 مطالعة  النشاط

 إنتاج كتابي 

 من عالم الفضاء العنوان

وصف الغواصة    

د45 المدة  

10/11 الحصة  

  

 
الكفاءة 

 الختامية

يقرأ نصوصا مختلفـة األنماط، مع التركيز على النمط 

الوصفي، تتكـوّن من ثمانين إلى مائة وعشرين 

 لبها مشكـولة، قراءة سليمة ويفهمها.كلمة أغ

 اتمركب

 الكفاءة

ويعيد بناء المعلومات الواردة في   *يفهم ما يقرأ
يستعمل المعلومات الواردة في و النص المكتوب
يستعمل إستراتيجية القراءة و و النص المكتوب

 .يقيّم مضمون النص المكتوب
مؤشرات 

 الكفاءة

ات الوقف ويعبّر يحترم شروط القراءة الجهرية وعالم

عن غيره ويدمج  وصفيعن فهمه لمعاني النّص. ال

 مكتسباته ويوظفها

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

 يجيب عن األسئلة.
 تراث الجزائر  ثري و متنوع .

 اذكر أنواع التراث التي سبق و أن درستها في مادة التربية المدنية 
مرحلة 

 االنطالق

 قرأي -
يستعمل  -

المعلومات 
الواردة في 

 النص.
 

 

 يكمل كتابة الفقرة   -

 المطالعة ①

 القراءة الصامتة للسندات. -
 طرح أسئلة اختبارية . -
 تلخيص السندات. -

. 
 التعبير الكتابي. ②

 

 
 
 
 

مرحلة بناء 

 التعلمات

 

 

 

يكتب وصفا للغواصة 

 مستعينا بالجدول.

 
. 

 

 التدريب و

 االستثمار
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 التاريخ العام الميدان

 تاريخ النشاط

  

األوضاع العامة للجزائر  العنوان

 قبل مجيء العثمانيين 

 

 د45 المدة

  

 
الكفاءة 

 الختامية

يعبر عن اعتزازه بمكانة الدولة الجزائرية الحديثة في 
يض المتوسط  بعد ربط العالقة بين منطقة البحر األب

 صناعة  السفن و قوة األسطول البحري الجزائري.
 

مركبات 

 الكفاءة

يكتب فقرة يبين فيها مظاهر قوة الدولة الجزائرية 
 في العهد العثماني.

الهدف 

 التعلمي

للتعرف على أوضاع الجزائر قبل عتماد سندات ا
 مجيء الدولة العثمانية .

 

 المراحل
 

 ضعية التعليمية التعلميةالو

 

مؤشرات 
 التقويم

 

وضعية 
 االنطالق 

كان قيام الدولة الجزائرية في العصر الحديث قد جاء في سياق و في ظرف تاريخي  إذا
 م؟16.بماذا تميزت األوضاع العامة للجزائر بداية القرن خاص 

يذكر األوضاع 
  العامة .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بناء 
 التعلّمات

: تهما مناقش 02 و01 نيقراءة السند ـ  
 

  
 ما هي مقومات الدولة ؟ عرف الدولة .

 
: تهماو مناقش 04و 03 ينقراءة السند  

 

  
 هي الدويالت الواقعة في الجزائر؟ ما         ؟ بم تميزت الدولة الموحدية  -

  

 ما هي نتائج سقوط دولة الموحدين ؟ ماهي أسباب التدخل األجنبي في بالد المغرب؟

 ن طريق المناقشة و الحوار يستنتج التالميذ مايلي :ع
 :هي كيان سياسي في إقليم جغرافي له حدود معلومة  تمارس فيه السلطة عن طريق مؤسسات دائمة. الدولة

 السيادة. –السلطة  –السكان  –:األرض  مقومات الدولة
ت البالد  المغرب  في ظل حكم دولة :  تباينت األوضاع بين القوة و الضعف  فقد نعم األوضاع الداخلية (أ

 الموحدين بالوحدة و القوة  و بعد سقوطها  ظهرت الصراعات و انقسمت بالد المغرب إلى ثالث دويالت:
 الحفصية) المغرب األدنى(. (1
 الزيانية)المغرب األوسط( (2
 المرينية)المغرب األقصى( (3

 

 
 
 
 
 

 ـ يقرأ الّسندات.
 
 
 

 ـ يتعرف على
المدن التي 
أسسها 

 اتحونالف
 
 
 
يتعرف على ـ 

أهمية ودور 
المدن التي 
أسسها 
 الفاتحون .

 أدمج تعلماتي: التقويم 
 هي أسباب ونتائج سقوط دولة الموحدين ؟ ما  

ـ يعزز تعلماته 
أوضاع حول 

  الجزائر 
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 السكان و البيئة   الميدان

 جغرافيا  النشاط

 المحميات الطبيعية في الجزائر    العنوان

  دوافع إنشاء المحميات.

 د45 المدة

  

 
الكفاءة 

 الختامية

يقترح إجراءات  للتصرف أمام المخاطر 
الكبرى في المحيط القريب منه  بعد 

 الكشف عن حجم الخسائر التي تخلفها.
 

بات مرك

 الكفاءة

  يتعرف على المحميات الطبيعية في
 الجزائر 

  يساهم بسلوكه في حماية البيئة
 المحيطة.

الهدف 

 التعلمي 

  التعرف على المحميات الطبيعية في
 الجزائر .

 
 

 المراحل
 

 الوضعية التعليمية التعلمية

 

 التقويممؤشرات 
 

وضعية 
 االنطالق 

يذكر أهم الموارد ـ  ودة في الجزائر ؟ اذكر أهم الموارد الطبيعية الموجـ 
 الطبيعية .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بناء 
 التعلّمات

قراءة اإلشكالية دون اإلجابة عنها . 511ـ فتح الكتاب ص   
 :01السند

 

 
اذكر المحميات الموجودة  -

 في الجزائر.

 02النشاط 

 

 

 لماذا تنشأ المحميات؟

:03النشاط    

 

 ما هي المحمية ؟

 

ار و المناقشة يستنتج التالميذ مايلي:عن طريق الحو  
على األنواع  هي مجال ينشأ لغايات الحفاظ المحمية الطبيعية

 الحيوانية و النباتية و حمايتها من االنقراض.
 تقام المحميات من أجل :

 حماية و تثمين المارد الطبيعية.-
 الوقاية ومحاربة كل أنواع التلوث. -
 تحسين إطار و نوعية الحياة. -

 صيانة النظم البيئية. -

 
 

يحدد موقع  -
المحميات في 

 الجزائر 
 
 

يبين سبب  ▪
إنشاء 

 المحميات.
 
 
 
 

يتعرف على  ▪
 المحميات.

 
 
 

 يقدم تعريفا للمحمية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 اختر محمية من المحميات الموجودة في الجزائر و قم بالتعريف عنها .

 

 

   يعرف

بالمحميات 

الموجودة في 

 الجزائر  
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  المقطع :03          الميدان:03         الوضعية :01              الدرس:17
 الحياة المدنية  الميدان
 تربية مدنية النشاط
  الدرس

 الخاصة  الملكية

  1 الحصة
د45 المدة  

 
الكفاءة 
بعد التعــرّف على المؤّسسات التعليمية ،يبيّن  الختامية

 واطن.أهّميتها ودورها في تعليم  وتثقيف الم
مركبات 
االبتدائية )يعرف المؤّسسات التعليمية    الكفاءة

 والمتوسطة والثانوية (
التعليمية يستغّل نصّا مالئما إلبراز دور المؤّسسة 

  في التعليم  وتثقيف المواطن
الهدف 
 يتعرف على المؤسسات التعليمية و دورها.  التعلمي 

 

رحالوضعيات التعلمية والنشاط المقت التقويم  المراحل 

يتعرف على  
  الملكية الخاصة .

 ما هي االدوات الموجودة في محفظتك؟ -
 . هي ملك لمن ؟ -

مرحلة 
 االنطالق

 يقرأ. -
 يفهم. -

 يستنتج. -
  يلخص. -

 أقرأ : 
 أصدقائيمع  أللعبحديقة الحي  إلىخرجت  األسبوعيةفي يوم العطلة 

 إنها ! جة جميلةالصديقات وقالت: يا لها من درا إحدىبدراجتي ، تقدمت مني 
 عليها فقط  أحافظجديدة أليس كذلك؟  فأجبتها إنها دراجتي القديمة و لكنني 

وفجأة اقترب منا أحد األطفال وأراد أن يأخذها بالقوة ، وقال : ال يحق لك  أن 
تلعبي بها وحدك ..تدخلت صديقة أخرى و قالت : إنها دراجتها تلعب بها هي و 

 من تسمح له فقط..

 :أفهم
 ؟من كانت تلعب البنت بالدراجة مع -
 ماذا أراد الطفل أن يفعل ؟ هل يحق له ذلك؟ -

 أالحظ:
 و ميز الملكية  الخاصة و الملكية  العامة الحظ الصور 

 
-  

 

 أقرا الوثيقة و أجيب:
 

 فيم يشترك الطفالن؟ -

 فيم ال يشتركان؟ -

 أستنتج:
مثل : دراجة ، فرد أو عدد قليل من األفراد هي ما يملكه  الملكية الخاصة 

 سيارة ، بيت ، مزرعة ، مصنع  و غيرها....
 

مرحلة بناء 
 التعلمات

يجيب عن األسئلة 
. 

 أنجز: 
 ذكر أمثلة أخرى عن الملكية الخاصة .ا
1.....................2..................3.................4...............5............. 
 

 التدريب و
 االستثمار
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 األعداد و الحساب. الميدان

 

 رياضيات النشاط

 مشكالت حسابية  العنوان

 د90 المدة

 1/2 الحصة

 
الكفاءة 

 الختامية

يحل مشكالت بتجنيد معارفه المتعلقة األعداد 
)قراءة وكتابة، مقارنة  100000الطبيعية األصغر من

، العالقات بينها واستعمال المعلومات وترتيب
الموجودة في كتابتها( والعمليات عليها )الجمع، 

الطرح، الضرب، القسمة باستعمال إجراءات 
  شخصية( والحساب بنوعيه )آلي ومتمعن فيه(.

مركبة 

يضع  سيرورة  شخصية للحساب بنوعيه )آلي  • الكفاءة
ومتمعن فيه( ويضع عمليات جمع وطرح وضرب 

 اد الطبيعية، ويحل مشكالت جمعية وضربية.األعد
 
الهدف 

 التعلمي 

 اختيار العمليات المناسبة لحل وضعية .

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

األعداد.يكتب    
 (الحساب الذهني :1

 تفكيك أعداد على شكل مجاميع 

مرحلة 

 االنطالق

 

 

 

 

 

تصديق وتنظيم  -
التعلمات 

دة و الجدي
تحقيق 

االنسجام في 
 .المعارف

 

 

يشارك في  -
استنتاج 
 القاعدة.

 أكتشف:)2
  واالكتشافمرحلة البحث  -

 88صالمدونة على كتاب الرياضيات  ات عرض الوضعي-1
 قراءات فردية .قراءة الوضعية من طرف المعلم.تليها  -

 المناقشة والتبادل: -
 االجابة عن السؤالين. -

 ملء الجدول . -

 .الشكل بنوعية مباشرة عالقة لها للحل لةالمستعم العملية
 :نجز (أ3.

 دينارا  1221فتحصل كل واحد منهم على  إخوة مبلغا بالتساوي  4تقاسم  
 أوجد المبلغ الذي تقاسمه اإلخوة. -
 :(تعلمت 4

 

مرحلة 

بناء 

 التعلمات

ينجز التمارين 
 فرديا

يشارك في 
التصحيح 
 الجماعي 

 55 حل التمارين ص أتمرن  و أبحث  -
 

  
 

 
 
 

 التدريب

 و
 االستثمار
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 الحسابية  األعداد الميدان

 

 رياضيات النشاط

 (2)  التناسبية العنوان

 د90 المدة

 1/2 الحصة

 
الكفاءة 

 الختامية

يحل مشكالت بتجنيد معارفه المتعلقة األعداد 
)قراءة وكتابة، مقارنة  100000ألصغر منالطبيعية ا

وترتيب، العالقات بينها واستعمال المعلومات 
الموجودة في كتابتها( والعمليات عليها )الجمع، 

الطرح، الضرب، القسمة باستعمال إجراءات 
  شخصية( والحساب بنوعيه )آلي ومتمعن فيه(.

مركبة 

يضع  سيرورة  شخصية للحساب بنوعيه )آلي  • الكفاءة
ومتمعن فيه( ويضع عمليات جمع وطرح وضرب 

 األعداد الطبيعية، ويحل مشكالت جمعية وضربية.
 
الهدف 

 التعلمي 

 إبراز خواص الخطية .

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

 الناتج يكتب 

  على األلواح.

  (الحساب الذهني :1

 حساب ربع عدد.
مرحلة 

 االنطالق

 

 

 

 

 

ديق تص -
وتنظيم 
التعلمات 
الجديدة و 
تحقيق 

االنسجام 
 .في المعارف

 

 

يشارك في  -
استنتاج 
 القاعدة.

 أكتشف:)2
  واالكتشافمرحلة البحث  -

 89صالمدونة على كتاب الرياضيات  ات عرض الوضعي-1
 قراءة الوضعية من طرف المعلم. -
 قراءات فردية . -

 المناقشة والتبادل:
 عمل فردي يليه عمل ثنائي -

 المهمات الواحدة تلو األخرى  انجاز -
 
 الحوصلة والتأسيس: -

 لحل وضعية تناسبية يمكنني استعمال إجراءات مختلفة . 
 :نجز (أ3

 
 100Kmمن البنزين كل  6Lتستهلك سيارة  

 200km-250 km-50 kmماهي كمية البنزين الالزمة لقطع مسافة : -

 ؟ 18L- 30L-15Lماهي المسافة التي يقطعها ب : -

 : (تعلمت4
 يمكنني حل وضعية تناسبية بعدة طرائق:

 إذا كانت المعطيات كثيرة يمكنني وضعها في جدول. -
 انتقل من سطر إلى آخر بالضرب في أو القسمة على  نفس العدد. -
 يمكنني جمع أو طرح أعداد األعمدة. -

 

مرحلة 

بناء 

 التعلمات

ينجز  -
التمارين 

 فرديا
يشارك في  -

التصحيح 
 الجماعي 

 60حل التمارين ص  أتمرن  و أبحث -

   

 
 

 التدريب

 و

االستثما

 ر
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 األعداد و الحساب  الميدان

 

 رياضيات النشاط

 عالقات حسابية بين األعداد. العنوان

 د90 المدة

 1/2 الحصة

 
الكفاءة 

 الختامية

تعلقة األعداد يحل مشكالت بتجنيد معارفه الم
)قراءة وكتابة، مقارنة  100000الطبيعية األصغر من

وترتيب، العالقات بينها واستعمال المعلومات 
الموجودة في كتابتها( والعمليات عليها )الجمع، 

الطرح، الضرب، القسمة باستعمال إجراءات 
  شخصية( والحساب بنوعيه )آلي ومتمعن فيه(.

مركبة 

خصية للحساب بنوعيه )آلي يضع  سيرورة  ش • الكفاءة
ومتمعن فيه( ويضع عمليات جمع وطرح وضرب 

 األعداد الطبيعية، ويحل مشكالت جمعية وضربية.
 
الهدف 

 التعلمي 

استعمال مصطلحات نصف ، ثلث،أربعة 
 أمثال.....

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

النتيجة على يكتب 

  األلواح.

  الذهني :(الحساب 1
 10/100/1000الضرب في 

 

مرحلة 

 االنطالق

 

 

 

 

 

تصديق وتنظيم  -
التعلمات الجديدة 

و تحقيق 
االنسجام في 

 .المعارف
 

 

يشارك في  -
استنتاج 
 القاعدة.

 أكتشف:)2
  واالكتشافمرحلة البحث  -

 90صالمدونة على كتاب الرياضيات  ات عرض الوضعي-1
 قراءة الوضعية من طرف المعلم. -
 ردية .قراءات ف -

 المناقشة والتبادل: -
 عمل فردي يليه عمل ثنائي

  يعبر عن قياس األطوال . -
 

 :نجز (أ3
 ينجز األنشطة فرديا .

 

 
 

 :(تعلمت 4
 :إليجاد. 1
 .2ضعف عدد نضرب العدد في  -

 .3ثالثة أمثال عدد ، نضرب العدد في  -

 .4أربعة أمثال عدد، نضرب العدد في  -

 :إليجاد. 2
 .2سم العدد على نصف عدد ، نق -

 .3ثلث عدد ، نقسم العدد على  -

 .4ربع عدد ، نقسم العدد على  -
 

 
 

مرحلة بناء 

 التعلمات

 ينجز التمارين فرديا
يشارك في 

 التصحيح الجماعي 

 
 56 حل التمارين ص أتمرن  و أبحث  -

 
 

 التدريب

 و

 االستثمار
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 الهيكلة والبناء الميدان

 تربية بدنية  النشاط

وعالموض  الرمي حسب الموقف 

  

د 60 المدة  

1/2 الحصة  

 
الكفاءة 

 الختامية

 

 يستثمر فضاء الممارسة بما
 يتماشى ونوعية النشاط

مركبات 

 الكفاءة

 استغالل فضاء الممارسة حسب الموقف  •
 

الهدف 

 التعلمي 

.يتنقل في حدود الملعب حسب الموقف  
.يتوقع خطط الخصم ويعمل على صده  

لتقويما وضعيات التعلمية والنشاط المقترحال   المراحل 

يحافظ على  -
الموقع ضمن 
 المجموعة 

 د(10وضعية األولى)
 األستاذيقودها قائد الفوج في فرقته تحت إشراف تسخين عام: •
 : حركات المرونة من اجل تحسين االستعداد البدني تسخين خاص •

مرحلة 

 التهيئة 

 

يرمي الكرة بيد 
 واحدة .

 

 
 دين يرمي الكرة بي -

 

 

يتنقل وفق   -

المنعرجات 
 بتنطيط الكرة

 

 د(:20) ولىالوضعية األ
 التمريرات الخمسة حسب الفرق.

  
 العبين ينتقلون في فضاء محدود. 6إلى  5الفرق مكونة من  -
 عدد الفرق زوجيا. لكل فريق فضاء محدد.. -
 .0تمريرات 5عند إشارة األستاذ يحاول كل فريق تحقيق  -
 تمريرات يسجل نقطة. 5الفريق الذي يحقق  -

 نقاط. 5الفريق الفائز من تحصل على  -
 

 د(:20) نيةالوضعية الثا
 

 لعبة التداول بالكرة تنطيطا عبر منعرجات 
 

 

ة 
حل
ر
م
ال

ة
سي

سا
أل
ا

 
 

 يسجل سلوك المتعلم 
بعض الحاالت  إبراز
اللعب : أثناءالتصرفية   
/ التسرع/  كاألنانية

......وضعية الذراعين  

 د(:10عة   ) الوضعيةالراب ▪
 قد تكون بلعبة هادئة أو بحوصلة ما جاء في الحصة ▪
 تعلن فيها النتائج ان كانت هناك العاب تنافسية ▪
 جمع عناصر القسم على حسب الفرق . ▪
 كل قائد يدلي بمالحظاته. ▪
 إعطاء توجيهات من طرف االستاذ. ▪
 مناقشة جماعية بين التالميذ و االستاذ ▪

وء
د
ه
ال
ى 
إل
ع 
و
ج
ر
ال
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 فن التصميم دانالمي
 تربية تشكيلية  النشاط

 -الجمع و التلصيق -تقنيات فن التصميم الموضوع

 3×45 المدة
 1/2/3 الحصة

ترابية أو زيتية  ألوانأقالم ــ ألوان مائية ــ  الوسائل 
ــ خامات ومواد مسترجعة من محيط 

  التلميذ

 
لكفاءة ا

 الختامية
وفق  ينجز تصميما مجسما بخامات اصطناعية

صفاتها وطبيعة ملمسها بتطبيق تقنية التقطيع 
واللصق حسب تقنيات الفن العالمي الحديث. 

قصد تجميل البيئة و المحيط الطبيعي و الحضري 
 وحمايتهما.

 اتمركب
 الكفاءة

 . تقنيات الجمع والتلصيق يعرف -
على أساس يطبق تقنيات الجمع والتلصيق  -

في تصميم . القواعد الفنية )الوحدة والتنوع(
 أعمال فنية متنوعة. 

الفنية المنجزة على  يتذوق جمال التحف -
 أساس القواعد الفنية.

مؤشرات 
 الكفاءة

 قوالتلصي على تقنيات الجمع التعرّف -
تصميم أعمال فنية متنوعة التراكيب بتطبيق  -

تقنيات التلصيق والجمع، على أساس القواعد 
 الفنية )الوحدة والتنوع(. 

القواعد الفنية في الوحدة والتنوع،  تبني -
 .واستغاللها في تزيين البيئة والمحيط

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يجيب عن 
 األسئلة

تعرفها .سّم بعض األعمال الفنية التي   
  ـ ما هي الوسائل المستعملة في االنجاز؟

.مناقشة التالميذ حول التقنيات المستعملة   
 

مرحلة 
 االنطالق

يذكر 
التقنيات 

الخاصة بفن 
 التصميم 

 الجانب المعرفي : (1
 ذكر مختلف التقنيات الخاصة بفن التصميم.
التلصيق, القص، الطي، التجويف، ،التقنيات الخاصة بفن التصميم هي: الجمع 

 ... التلوين، العجن، الضغط ، الحفر، الخدش

   

وهذا على  صاميم فنية متنوعة التراكيب،تبرز ت والتلصيق الجمعتقنيات  -

 أساس القواعد الفنية لوحدة الموضوع وتنوع العناصر الطبيعية واالصطناعية.

 :االنجاز(2
 
تطبق تقنيات الجمع والتلصيق في تصميم أعمال فنية متنوعة التراكيب  -

وبمختلف الخامات الطبيعية واالصطناعية، على أساس القواعد الفنية )الوحدة 
 لتنوع(. وا
-  

 

 
 يبدي رأيه

 
 

 : التقويم(3
واستغاللها إبداء أراء وإصدار أحكام بكل حرية حول األعمال الفنية المنجزة  -

  تزيين البيئة والمحيط.في 
التدريب 

 واالستثمار

 
 



االبتدائية : مداحي سعيد المدرسة  تيسمسيلت    بلقاسم بدور :األستاذ 

                 : الثّالث.                   المقطع
: تربية إسالمية.النشاط  
نبي هللا يونس عليه السالم .: العنوان  
 مبادئ أوّلية في السيرة النبوية والقصص : الميدان

 يعرف باختصار محطات من حياة الرسول صلى هللا عليه وسلم في مكّة وبداية الدعوة، :الكفاءة الختامية
األنبياء عليهم السالم. ما السالميونس وقصّة صالح عليهويتعّرف على قصّة   

 :  مركبات الكفاءة ▪
 .التعريف بيونس  عليه السالم  ▪

(االستغفار) االستعجال و  استخالص العبر من القصّة: مؤشرات الكفاءة  

 مؤشرات التقويم  النّشاطات الخطوات
إثارة دوافع 
المتعلّمين 
 إلى التّعلّم

 
 اذكر األنبياء و الرسل الذين تعرفهم .

 
ذكر األنبياء و الرسل ي  

 قراءة
 السند

.وقراءة النّص  65ص يدعى المتعلّمون إلى فتح الكتاب   
.ـ دعوة المتعلمين إلى قراءة النّص وتحليله   

 من هو النبي يونس عليه السالم ؟ -

 لماذا هاجر قومه؟ -

 ماذا حدث له أثناء سفر؟ -

 

. النص  يقرأ   
 

يستخرج أهم 
 األحداث.

 
 
 

ممارسة 
أنشطة 

علمالتّ   

.66 ينجز األنشطة ص  
 يكمل النص بما يناسب: .1

 يونس بن..........نبي من أنبياء هللا تعالى.
لما عاد يونس إلى قومه وجدهم قد.........فكان ذلك درسا عظيما 

 في......و عدم اليأس من .........................هللا.
 

 يختار االجابة  الصحيحة بوضع )ص(امام األجوبة الصحيحة. .2
 ا اسم القرية التي أرسل إليها نبي هللا يونس عبيه السالمم

 الخليل  فلسطين   نينوي  -
 ماذا فعل نبي هللا يونس عليه السالم عندما يئس من هداية قومه؟ -
 هددهم بعقاب من هللا و خرج من القرية . -
 صبر على دعوتهم. -
 دعا لهم بالهداية. -
 لون الجواب الصحيح  .3

 ركاب إلى إلقاء أحدهم عن طريق:لكي ال تغرق السفينة لجأ ال
 الحيلة. –القرعة  –القوة  -

 كانت القرعة في كل مرة تقع على :
 يونس. –صغيرهم  –كبيرهم 

 
 
 

 ينجز األنشطة 
 
 
 
 

 
 أقتدي
 و

 أمارس

عن طريق الحوار و المناقشة يتوصل إلى :ـ   
 
 

 

 
 

 يستنتج الخالصة 
 

 
أتحقق من 
 تعلّماتي

 

 :تعلمانيأتحقق من 
 

 68ص  2 و 1لتمرينين حل ا
  

 
 ينجز التمارين.

 
 ا

 



االبتدائية : مداحي سعيد المدرسة  تيسمسيلت    بلقاسم بدور :األستاذ 

 

 المقطع :04          الميدان:04          الوضعية :01             الدرس:02
 

 
 الميدان
 النشاط

 لمادة وعالم األشياءا
 تربية علمية وتكنولوجية

كتلة الماء عند التجمد و  العنوان
     االنصهار.

 2×د45 المدة
 1/2 الحصة

 
 اءةالكف

 الختامية
يحّل مشكالت مـن حياتـه اليومية،مرتبطة بالتعامـل مع 

المتعلّقة بخواص مواردهالمادة،واألدوات الكهـربائيـة،بتجنيد 
 المادّة وتحواّلتها

 
 مركبات
 الكفاءة

  التعـرّف على بعض الخواّص التي تميّـز تحوّل المادّة من
 حالة إلى أخرى

 الهدف
 التعلمي

 لماء عند التحول من حالة إلى أخرى.تعرف على خواص ا
 

 التقويم لوضعية التعليمية التعلّميةا المراحل

 مرحلة
 

 االنطالق

 تقديم الوضعية االنطالقية و طرح المشكلة :

 

 يجيب عن األسئلة  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 مرحلة

 بناء
 التعلّمات

 88صمالحظة الصور المرفقة 
 

 )التجربة(.التجمد  ما يحدث لكتلة الماء بعد: 01النّشاط 
 

  
  المقارنة بين كتلة الماء قبل التجمد و بعد التجمد .

 
 عن طريق المناقشة والحوار يتوصل االستاذ مع التالميذ إلى :

-  

كتلة يقارن بين  
الماء في الكأسين 

.  
 
 

  
 

يستخرج خطوات 
المسعى التّجريبي 

 في البحث.
 
 رضيّات.فيقدم 

 
 

كتلة يتعرف على 
قبل التجمد و الماء 
 بعده 

 
 
 
 
 

 يستنج الخالصة
 

 استثمار

 المكتسبات
 

 89ص 2و 1حل التمارين 

 

 يجيب عن األسئلة
يكتشف األخطاء و 

 يصححها.



االبتدائية : مداحي سعيد المدرسة  تيسمسيلت    بلقاسم بدور :األستاذ 

 02الجزئية :                                 07المقطع :                               اإلبداع و االبتكار المقطع: عنوان 

 

  
 المنطوق  فهم الميدان

 فهم المنطوق النشاط

     من عصر الحجارة إلى عصر الحاسوب  الموضوع

 د45 المدة

 01 الحصة

 
الكفاءة 

 الختامية

يفهم خطابات منطوقة مختلفة األنماط، ال سيما 
 النمط الوصفي ويتجاوب معها.

 اتمركب

 الكفاءة

 *يردّ استجابة لما يسمع
 يتفاعل مع النّص المنطوق *
 معالم الوضعية التواصلية يحلّل*
  يقيّم مضمون النّص المنطوق*

الهدف 

 التعلمي 

 يفهم ما يسمع و يتجاوب معه .

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

 يجيب عن االسئلة 
 

 اذكر آلة سهلت حياة اإلنسان  -
مرحلة 

 االنطالق

يستمع إلى النص 
 ويبدي اهتماما

 
 

يجيب بجمل 
يطة تترجم بس

 المعنى العام للنص
 

يعيد بناء أحداث 
 النص المنطوق

من طرف المعلم وأثناء  الحاسوب(من عصر الحجارة إلى عصر   )قراء النص المنطوق
الحس حركي والقرائن  باألداءذلك يجب التواصل البصري بينه وبين متعلميه مع االستعانة 

69صالدليل اللغوية.  
 النص المنطوق

. 
 وق:فهم المنط

 ؟ كيف كانت تستعمل األم الحاسوب -
 ؟ ما الذي تمناه و سيم -
 ؟ هل تعلم الحاسوب أمر صعب -
 من هو األمي في هذا العصر ؟ -
 أين وصل اآلن؟ ؟كيف بدأ اإلنسان الكتابة  -
 اختر دورا و قم بتأديته . -

مرحلة بناء 

 التعلمات

أفكار جديدة  بناء

ورد في  تدعم ما

 النص المنطوق

 تقويم اإلنجاز.

.أشاهد و أعبر  

 مالحظة الصورة و التعبير عنها ) يمكن تفويج التالميذ(
ماذا يفعل الطفل 

 في الصورة ؟
ما الوسيلة التي 

 ؟ يستعملها
صف المشهد 

  باختصار.

 
 

 

التدريب 

رواالستثما  

 



االبتدائية : مداحي سعيد المدرسة  تيسمسيلت    بلقاسم بدور :األستاذ 
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 .تعبير شفوي الميدان

 تعبير شفوي)أستعمل الصيغ( النشاط

 .لتفضيل ا العنوان

 45 المدة

 02 الحصة

 
الكفاءة 

 الختامية

 

يصف شيئا انطالقا من سندات متنوعـة في وضعيات 
 تواصلية دالّة.

 اتمركب

 الكفاءة

 يتواصل مع الغير 
 يفهم حديثه

ته ويعبر عنهايقدم ذا  
 

 

الهدف 

 التعلمي 

يعبر بلغة سليمة .  -  
 
 

 في وضعيات داللة يوظف الصيغة .
 

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يتذكر مضمون النص 

 المنطوق.

 يجيب عن األسئلة.

 

 (من عصر الحجارة الى عصر الحاسوب)العودة إلى النص المنطوق

 ؟ ذا العصرمن هو األمي في ه -
 هل تعلم استعمال الحاسوب أمر صعب ؟ -

 مرحلة االنطالق

يجيب عن األسئلة، 

يكتشف الصيغ 

 ويوظفها.

 

 استعمال الصيغ :

 . من هذه المخترعات أعظملعله يأتي في المستقبل ما هو  -

 أكثرتولد المخترعات و تنمو ثم تموت لتترك مكانها لمخترعات  -

 تطورا.

 

 ة التفضيل.كون جمال أخرى تتضمن صيغ

 تدوين الجمل على السبورة و تلوين الصيغة.

 .أخرىتثبيت الصيغ بأسئلة 

  
أراد أبوك أن يشتري حاسوبا لالستعمال المنزلي ، و خيركم بين 

 الحاسوب المكتبي و الحاسوب المحمل

مستعمال  نحد الحاسوبيأل كسبب اختيارلوالدك  مبينا  عبر عن رأيك 

 صيغ التفضيل.

 

  

 باستعمال صيغ التفضيل. أخرىالمتعلمين بتكوين جمل  مطالبة

 مرحلة بناء التعلمات

يتدرب على استعمال 

الصيغ في وضعيات 

مشابهة ويستثمرها 

 في وضعيات جديدة.

 

 

 من كراس األنشطة شفهيا  80صفحة  02حل التمرين  -

 التدريب واالستثمار
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 .تعبير شفوي الميدان
 إنتاج شفوي  النشاط

 قراءة 
 فائدة االختراعات. العنوان 

  سالم و الحاسوب  
 د90=2×45 المدة

 03/04 الحصة
  

 
الكفاءة 

 الختامية
يصف شيئا انطالقا من سندات متنوعـة في 

 وضعيات تواصلية دالّة.
 اتمركب

 الكفاءة
 يتواصل مع الغير 

 يفهم حديثه
 يقدم ذاته ويعبر عنها

 
 

الهدف 
 التعلمي

 يعبر بلغة سليمة .  -
 يصف أشياء في وضعيات دالةاإلنتاج الشفوي:

  
 يفهم ما يقرأ. القراءة:

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح لتقويم

 فيم يستعمل اإلنسان الحاسوب ؟ - يذكر  السبب 
 هل بإمكاننا اليوم االستغناء ن استخدامه ؟

 مرحلة االنطالق

يعبر معتمدا 

الصور  على  

 

 

 

يقرأ فقرات من 

النص قراءة 

.صحيحة  

 

يجيب عن 

.األسئلة  

 

يوظف الكلمات 

 الجديدة في جمل

 

 

 

يثري لغته بكلمات 

 جديدة

 )إنتاج شفوي(المرحلة األولى 

 115ص لمتعلمين بفتح الكتب ا مطالبة  -

 التعرف على  االختراعات الموجودة في الصورة . -

 

 ما هو االختراع المهم في حياتك؟ -
 صفه و بين فوائده و استعماالته. -
 

 المرحلة الثانية )قراءة( 

 116ص  المصاحبة للنص.مالحظة الصورة  ①

 

 

 ماذا تشاهد في الصورة؟

 

 القراءة الصامتة:②

 لتالميذ للقراءة الصامتة .رك فرصة لت
 ؟أين جرت أحداث هذه القصة -
 من هي الشخصيات المتحاورة في النص؟ -

 القراءة الجهرية:③

 قراءة النص قراءة نموذجية من طرف المعلم مستعمال اإليحاء. -
مطالبة التالميذ بالتداول على القراءة ، فقرة / فقرة )يبدأ بالمتمكنين حتى  ال  -

 تكاب األخطاء (يدفع المتأخرين إلى ار
 تذليل الصعوبات أثناء القراءة و شرح المفردات الجديدة و توظيفها في جمل

 مناقشة التالميذ عن فحوى النص والمعنى الظاهري له باألسئلة المناسبة.

مرحلة بناء 

 التعلمات

لون العبارات ي

 الصحيحة.

 76ص3إنجاز التمارين في دفتر األنشطة، التمرين رقم
 

 

 التدريب و
الستثمارا  
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 فهم المكتوب الميدان
 محفوظات النشاط
 تلفاز و حاسوب  العنوان 

 د45 المدة
 05 الحصة

 
الكفاءة 

 الختامية
ماط، مع التركيز على يقرأ نصوصا مختلفـة األن

النمط الوصفي، تتكـوّن من ثمانين إلى مائة 
وعشرين كلمة أغلبها مشكـولة، قراءة سليمة 

 ويفهمها.
ات مركب

 الكفاءة
و يعيد بناء المعلومات الواردة في  يفهم ما يقرأ

النص المكتوب ويستعمل المعلومات الواردة في 
 النص المكتوب

مؤشرات 
 الكفاءة

 ات أداء معبرا.يؤدّي المحفوظ

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يجيب عن 
 األسئلة.

 كيف تقضي أوقات فراغك ؟ -
مرحلة 

 االنطالق

ينصت ويحسن 
 االستماع.

 
يجيب عن 
 األسئلة.

 يستظهر ماحفظ.

 المرحلة األولى.

 مكتوبة بخط واضح. المقطوعةيعرض المعلم 

 
  .قراءة صامتة للمقطوعة 

 طرح  سؤال حول فهم المعنى العام  للمحفوظة.
 قراءة القصيدة من قبل المعلم .

 مناقشة محتوى القصيدة من خالل األسئلة الموجهة
 شرح الكلمات المبهمة .

 
 المرحلة الثانية.

 .يتم تجزئة المحفوظة إلى أجزاء  -
 قراءة التالميذ للمحفوظة  قراءات فردية. -
 حو التدريجي.تحفيظ المحفوظة عن طريق الم -

مرحلة بناء 
 تالتعلما

 يجيب عن األسئلة
 يستظهر.

 حفظ و أداء المحفوظة أداء معبرا.  -
التدريب 

 واالستثمار
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 فهم المكتوب الميدان

 قراءة وقواعد نحوية لنشاطا
 سالم و الحاسوب   . العنوان

  عالمات النصب  في األسماء.    
 د90 المدة

 7و6 الحصة

 
الكفاءة 

 الختامية
يقرأ نصوصا مختلفـة األنماط، مع التركيز على النمط 

الوصفي، تتكـوّن من ثمانين إلى مائة وعشرين 
 .كلمة أغلبها مشكـولة، قراءة سليمة ويفهمها

مركبة 
 الكفاءة

ويعيد بناء المعلومات الواردة في   *يفهم ما يقرأ
النص المكتوب ويستعمل المعلومات الواردة في 
النص المكتوب و يستعمل إستراتيجية القراءة و 

 .يقيّم مضمون النص المكتوب
مؤشرات 

 الكفاءة
يحترم شروط القراءة الجهرية وعالمات الوقف، ويعبّر 

 لنّص. الوصفي عن غيره.عن فهمه لمعاني ا
 .األسماء يف نصب ال عالمات على عرفي  تو  

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يجيب شفويا عن 

 األسئلة.

مرحلة  ؟ عم كان يبحث سالم

 االنطالق

 

يقرأ فقرات من 

النص قراءة 

 صحيحة

 يجيب عن األسئلة

يوظف الكلمات 

 الجديدة في جمل

 

 

 

على رف يتع

 نصبعالمات ال

في المفرد و 

 الجمع و المثنى. 

 

 

 المرحلة األولى :القراءة

القراءة الصامتة:①  

وقراءة النص قراءة صامتة. 116ص يطلب المعلم من التالميذ فتح الكتب   

القراءة الجهرية:②  

قراءة جهرية معبرة)تجسيد األهداف الحس حركية(   

القراءات الفردية: ③  

مجال للمتعلمين لألداء مركزا على حسن القراءة وجودتها، وعلى من لم يفسح األستاذ ال

 يقرأ في حصة األداء،)فقرة/فقرة(.

(117صشرح وتوظيف عبارات أخرى من النص)كلماتي الجديدة كتاب التلميذ   

 المرحلة الثانية: التراكيب النحوية

بناء الجمل :  ① 

الجمل. العودة إلى النص المقروء وطرح أسئلة هادفة لبناء  

 . كتابة الجملة على السبورة 

 . محموال حاسوبايريد سالم أن يقتني  -

 .الملتقىحضر العالم  -

 .الحاسوبينأصلح التقني  -

 . الباحثينالحاسوب يفيد  -

 المناقشة: ②

 الكلمات الملونة  ؟ما نوع  -
 لماذا جاءت منصوبة ؟ -
 ما عالمة النصب في كل كلمة ؟ -

 االستنتاج :③
 المعلم أسئلة هادفة للوصول إلى:يطرح 

  
-  

مرحلة بناء 

 التعلمات

 يجيب عن األسئلة

 ينجز النشاط.

 

 81ص ينجز تمارين النحو
 التدريب 

 و
 االستثمار
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يدانالم  فهم المكتوب 

 اإلمالئية .ظواهر  قراءة و النشاط

 سالم والحاسوب. العنوان
      األلف اللينة في األسماء.

د90 المدة  

8/9 الحصة  

 

 
الكفاءة 

 الختامية

يقرأ نصوصا مختلفـة األنماط، مع التركيز على النمط 

الوصفي، تتكـوّن من ثمانين إلى مائة وعشرين كلمة 

 ة، قراءة سليمة ويفهمها.أغلبها مشكـول

 اتمركب

 الكفاءة

 ويعيد بناء المعلومات الواردة في النص   *يفهم ما يقرأ
 *يستعمل المعلومات الواردة في النص المكتوب

 يقيّم مضمون النص *يستعمل إستراتيجية القراءة و 

مؤشرات 

 الكفاءة

يحترم شروط القراءة الجهرية وعالمات الوقف ويعبّر عن 

  عن غيره لوصفي عاني النّص. افهمه لم

 اللينة رسما صحيحا في األسماء. األلفيرسم 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

 يجيب عن األسئلة.
مرحلة  العودة إلى النص المقروء وطرح أسئلة هادفة.

 االنطالق

يكتشف الشخصيات 

 ويعبر عنها

يقرأ فقرات من النص 

 قراءة صحيحة

 يجيب عن األسئلة

يوظف الكلمات 

 .الجديدة في جمل

 

 

 

 

 

 

ظاهرة يتعرف على ال

 اإلمالئية .

 

يتعرف على سبب 

كتابة األلف ممدودة 

 أو مقصورة .

 

 

 المرحلة األولى :القراءة

القراءة الصامتة:①  

وقراءة النص قراءة صامتة. 116ص يطلب المعلم من التالميذ فتح الكتب   

القراءة الجهرية:②  

راءة جهرية معبرة)تجسيد األهداف الحس حركية(ق   

القراءات الفردية: ③  

يفسح األستاذ المجال للمتعلمين لألداء مركزا على حسن القراءة وجودتها، وعلى من لم 

 يقرأ في حصة األداء،)فقرة/فقرة(.

 يحدد أفكار النص.

 المرحلة الثانية: الظواهر اإلمالئية 

بناء الجمل :  ① 

الجمل وكتابتها على السبورة.ص المقروء وطرح أسئلة هادفة لبناء العودة إلى الن  

 

 أما واجهة المحل. الفتىوقف -

 في مجال العلوم. العالبلغ اإلنسان  -

 . الكبرىيفيد الحاسوب  الشركات  -

 المحل. زوايابحث سالم في -

 

 المناقشة: ②

 بين كيف كتبت األلف ، اذكر السبب.، ةالحظ الكلمات الملون -
 االستنتاج :③

 يطرح المعلم أسئلة هادفة للوصول إلى:

 

مرحلة بناء 

 التعلمات

 يجيب عن األسئلة

 ينجز النشاط.
يكتشف أخطاءه و 

 يصححها
 

 

 

81صنجاز التمارين في دفتر األنشطة،التمرين إ  
 

       

التدريب 

 واالستثمار
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 فهم المكتوب الميدان

 مطالعة  النشاط

 إنتاج كتابي 

 من عالم الفضاء العنوان

  وصف الحاسوب  

د45 المدة  

10/11 الحصة  

  

 
الكفاءة 

 الختامية

يقرأ نصوصا مختلفـة األنماط، مع التركيز على النمط 

ن من ثمانين إلى مائة وعشرين الوصفي، تتكـوّ 

 كلمة أغلبها مشكـولة، قراءة سليمة ويفهمها.

 اتمركب

 الكفاءة

ويعيد بناء المعلومات الواردة في   *يفهم ما يقرأ
يستعمل المعلومات الواردة في و النص المكتوب
يستعمل إستراتيجية القراءة و و النص المكتوب

 .يقيّم مضمون النص المكتوب
مؤشرات 

اءةالكف  

يحترم شروط القراءة الجهرية وعالمات الوقف ويعبّر 

عن غيره ويدمج  وصفيعن فهمه لمعاني النّص. ال

 مكتسباته ويوظفها

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

 يجيب عن األسئلة.
 تراث الجزائر  ثري و متنوع .

ة التربية المدنية اذكر أنواع التراث التي سبق و أن درستها في ماد  
مرحلة 

 االنطالق

 يقرأ -
يستعمل  -

المعلومات 
الواردة في 

 النص.
 

 

يكتب فوائد  -
   الحاسوب و أضراره.

 المطالعة ①

 القراءة الصامتة للسندات. -
 طرح أسئلة اختبارية . -
 تلخيص السندات. -

. 
 التعبير الكتابي. ②
 .سم أجزاء الحاسوب .1

 

 
 
 ل صورة..اكتب  فوائد الحاسوب من خالل ك2

 
 . اكتب أضرار من خالل  كل صورة.3
 

 

مرحلة بناء 

 التعلمات

 

 

 

حاسوب يكتب وصفا لل

صور.مستعينا بال  

 
استعن بالمعلومات السابقة  و اكتب فقرة تصف فيها الحاسوب ،  

 ذاكرا :
 .أجزاؤه .1
 فوائده. .2
  أضراره لمن ال يحسن استخدامه. .3

 التدريب و

 االستثمار
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 السكان و البيئة   الميدان

 جغرافيا  النشاط

 توزيع المحميات و أنواعها  العنوان

  تصنيف 

 د45 المدة

  

 
الكفاءة 

 الختامية

يقترح إجراءات  للتصرف أمام المخاطر 
الكبرى في المحيط القريب منه  بعد 

الخسائر التي تخلفها.الكشف عن حجم   

 

مركبات 

 الكفاءة

  يتعرف على المحميات الطبيعية في
 الجزائر 

  يساهم بسلوكه في حماية البيئة
 المحيطة.

الهدف 

 التعلمي 

 المحميات الطبيعية  أنواع  التعرف على
 و أماكن تواجدها.في الجزائر 

 

 المراحل
 

 الوضعية التعليمية التعلمية

 

 التقويممؤشرات 
 

عية وض
 االنطالق 

 األسباب.يذكر أهم ـ   . أسباب إنشاء المحميات اذكر ـ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بناء 
 التعلّمات

السندات ومناقشتها.قراءة  116ـ فتح الكتاب ص   

  
 

:03النشاط   
ماذا تضم محمية ثنية 

 األحد

 02النشاط 

 أين تقع محمية القالة ؟

 ماذا تضم ؟

 :01السند
مناطق تواجد اذكر 
يات.المحم  

   

  

 :05السند

  أين تقع حظيرة الهقار ؟

 ماذا تضم؟

 :04السند

 أين تقع حظيرة تاسيلي ؟
 ماذا تضم؟

 عن طريق الحوار و المناقشة يستنتج التالميذ مايلي:
 محميات موزعة بين مختلف واليت الوطن  10توجد بالجزائر 

 االحد ثنية

  الشريعة

 تازا

  قورايا

  القالة

 الهقار

 تاسيلي

  جرجرة

  بلزمة

 تلمسان

 تيسمسيلت

 البليدة

 جيجل

 بجاية

 الطارف

 تمنراست

 اليزي

 وزو تيزي

 باتنة

  تلمسان

 
 

يحدد موقع  -
المحميات في 

 الجزائر 
 
 

يبين سبب  ▪
إنشاء 

 المحميات.
 
 
 
 

يتعرف على  ▪
 المحميات.

 
 
 

 يقدم تعريفا للمحمية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 طك.محي البيئة على مستوىهو دورك في حماية  ما

 

 

يعرف  بالمحميات 

 الموجودة في الجزائر  
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20:الدرس              01: الوضعية         03:الميدان          03: المقطع   
 الحياة المدنية  الميدان
 تربية مدنية النشاط
  الدرس

 عامةال الملكية

  1 الحصة
د45 المدة  

 
الكفاءة 
تعليمية ،يبيّن بعد التعــرّف على المؤّسسات ال الختامية

 أهّميتها ودورها في تعليم  وتثقيف المواطن.
مركبات 
االبتدائية )يعرف المؤّسسات التعليمية    الكفاءة

 والمتوسطة والثانوية (
التعليمية يستغّل نصّا مالئما إلبراز دور المؤّسسة 

  في التعليم  وتثقيف المواطن
الهدف 
 يتعرف على أنواع الملكية .  التعلمي 

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يتعرف على  
  . عامةالملكية ال

 المدرسة ، هي ملك لمن ؟ في رأيك -
-  

مرحلة 
 االنطالق

 يقرأ. -
 يفهم. -

 يستنتج. -
  يلخص. -

 أقرأ : 
فعدنا إلى القسم ، و إذا بأحد التالميذ يكسر  دق الجرس      

ن هذا التصرف فتقدمت الطاوالت و الكراسي ، أصابنا الغضب م
من قائلة : إنك تقوم بفعل سيئ ، أجابني : ما شأنك أنت ، إنها 

 ليست ممتلكاتك ...
اجتمع كل زمالئي حوله و شرعنا نوضح له أهمية هذه 

 الممتلكات لنا و لغيرنا.
 

 :أفهم
 ؟ما العمل الذي قام به التلميذ -
 ؟كيف أجاب التلميذ زميله -
 ه  الممتلكات؟كيف يوضح له زمالؤه أهمية هذ -

 

 أالحظ:
 ، من يحق له االنتفاع بهذه الممتلكات؟الحظ الصور 

 

     

  
 

 أستنتج:
الدولة كالمدارس و المستشفيات و  ملكه تهي ما  عامةالملكية ال 

 تجهيزات و ينتفع به جميع المواطنين. المؤسسات المختلفة و 
 

مرحلة بناء 
 التعلمات

يميز بين الملكية 
الملكية العامة و
. الخاصة   

 اكتب أمام كل عبارة : ملكية عامة/ملكية خاصة أنجز: 
 ساحة الحي
 خزانة القسم

 محفظة مدرسية
 مصعد العمارة

 سيارة األب
 

 التدريب و
 االستثمار
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 األعداد و الحساب. الميدان

 

 رياضيات النشاط

  (01الكسور ) عنوانال

 د90 المدة

 1/2 الحصة

 
الكفاءة 

 الختامية

يحل مشكالت بتجنيد معارفه المتعلقة األعداد 
)قراءة وكتابة، مقارنة  100000الطبيعية األصغر من

وترتيب، العالقات بينها واستعمال المعلومات 
الموجودة في كتابتها( والعمليات عليها )الجمع، 

باستعمال إجراءات  الطرح، الضرب، القسمة
  شخصية( والحساب بنوعيه )آلي ومتمعن فيه(.

مركبة 

يضع  سيرورة  شخصية لعملية القسمة  • الكفاءة
والحساب بنوعيه )آلي ومتمعن فيه( ويضع 

عمليات جمع وطرح وضرب األعداد الطبيعية، جمع 
وطرح األعداد العشرية وضرب عدد طبيعي في 

 .ربيةعدد عشري، ويحل مشكالت جمعية وض
الهدف 

 التعلمي 

 قراءة واستعمال كسور .

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

األعداد.يكتب    
 (الحساب الذهني :1

  .10حساب جداء عدد في مضاعفات العدد 
مرحلة 

 االنطالق

 

 

 

 

 

تصديق وتنظيم  -
التعلمات الجديدة 

و تحقيق 
االنسجام في 

 .المعارف
 

 

ي يشارك ف -
استنتاج 
 القاعدة.

 أكتشف:)2
  واالكتشافمرحلة البحث  -

 91صالمدونة على كتاب الرياضيات  ات عرض الوضعي-1
 قراءات فردية .قراءة الوضعية من طرف المعلم.تليها  -

 المناقشة والتبادل: -
 رسم شكل علبة الجبن . -
 تلوين حصة كل واحد. -
 النصف  و الثلث. يميز بين -

 التقسيم المتساوي. :أستعمل الكسر عند الحوصلة

 :نجز (أ3. -

  
 انقل األشكال و ارفق بكل عبارة الشكل المناسب لها: -
 الجزء الملون باألحمر  هو ربع المستطيل في ...... -
 الجزء الملون  باألحمر هو نصف المستطيل  في..... -
 الجزء الملون باألحمر هو ثالثة أرباع المستطيل في ..... -
 :(تعلمت 4

 لكسور للتعبير عن حصة عندما أقسم كمية بالتساوي.أستعمل ا
 (  ¾)و ثالثة أرباع هكذا   ( ¼)و الربع هكذا     ( ½)أكتب النصف هكذا  

مرحلة بناء 

 التعلمات

 ينجز التمارين فرديا
يشارك في 

 التصحيح الجماعي 

 64 حل التمارين ص أتمرن  و أبحث  -
 
 

 62(  بالصفحة 1مالحظة : األنشطة المقترحة لدرس الكسور)
ال تتوافق مع الهدف المسطر لهذا تنجز األنشطة الموجودة 

  59المقترحة للدرس  64بالصفحة 
 أو اقتراح أنشطة مناسبة للهدف المسطر.

 
 
 
 

 التدريب

 و
 االستثمار
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 الحسابية  األعداد الميدان

 

 اضياتري النشاط

 (3)  التناسبية العنوان

 د90 المدة

 1/2 الحصة

 
الكفاءة 

 الختامية

يحل مشكالت بتجنيد معارفه المتعلقة األعداد 
)قراءة وكتابة، مقارنة  100000الطبيعية األصغر من

وترتيب، العالقات بينها واستعمال المعلومات 
الموجودة في كتابتها( والعمليات عليها )الجمع، 

ضرب، القسمة باستعمال إجراءات الطرح، ال
  شخصية( والحساب بنوعيه )آلي ومتمعن فيه(.

مركبة 

يضع  سيرورة  شخصية للحساب بنوعيه )آلي  • الكفاءة
ومتمعن فيه( ويضع عمليات جمع وطرح وضرب 

 األعداد الطبيعية، ويحل مشكالت جمعية وضربية.
 

الهدف 

 التعلمي 

 تكبير و تصغير أشكال على مرصوفة .

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

 الناتج يكتب 

  على األلواح.

  (الحساب الذهني :1

 تفكيك و  تشكيل أعداد 
مرحلة 

 االنطالق

 

 

 

 

 

تصديق  -
وتنظيم 
التعلمات 
الجديدة و 
تحقيق 

االنسجام 
 .في المعارف

 

 

يشارك في  -
استنتاج 
 القاعدة.

 أكتشف:)2
  شافواالكتمرحلة البحث  -

 93صالمدونة على كتاب الرياضيات  ات عرض الوضعي-1
 قراءة الوضعية من طرف المعلم. -
 قراءات فردية . -

 المناقشة والتبادل:
 عمل فردي يليه عمل ثنائي -

 انجاز المهمات الواحدة تلو األخرى  -
 (48=8×6يحسب مساحة الغرف باستعمال المربعات.) -
 (2م 12=4×3يحسب المساحة باألمتار المربعة: ) -

 
 :نجز (أ3

 

رسم الشكل على  الكراس باستعمال المربع  -
 .  كوحدة للطول

 
نقل الرسم على ورقة مليمتري باستعمال مربع  -

  كوحدة .  1cmطول ضلعه 

 
  :(تعلمت 4
 عند تكبير شكل نضرب كل أبعاده في نفس العدد. -
 عند تصغير شكل نقسم كل أبعاده على نفس العدد. -

 

مرحلة 

بناء 

 التعلمات

ينجز  -
التمارين 

 فرديا
يشارك في  -

التصحيح 
 الجماعي 

 63حل التمارين ص أتمرن  و أبحث  -

   

  
 

 

 التدريب

 و

االستثما

 ر
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 األعداد و الحساب  الميدان

 

 رياضيات النشاط

 (2الكسور) العنوان

 د90 المدة

 1/2 حصةال

 
الكفاءة 

 الختامية

يحل مشكالت بتجنيد معارفه المتعلقة األعداد 
)قراءة وكتابة، مقارنة  100000الطبيعية األصغر من

وترتيب، العالقات بينها واستعمال المعلومات 
الموجودة في كتابتها( والعمليات عليها )الجمع، 

الطرح، الضرب، القسمة باستعمال إجراءات 
  بنوعيه )آلي ومتمعن فيه(.شخصية( والحساب 

مركبة 

يضع  سيرورة  شخصية للحساب بنوعيه )آلي  • الكفاءة
ومتمعن فيه( ويضع عمليات جمع وطرح وضرب 

 األعداد الطبيعية، ويحل مشكالت جمعية وضربية.
 

الهدف 

 التعلمي 

 قراءة و استعمال الكسور.

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

النتيجة على يكتب 

  األلواح.

  (الحساب الذهني :1
 حساب حاصل قسمة عدد مكون من رقمين على رقم واحد.

 

مرحلة 

 االنطالق

 

 

 

 

 

تصديق  -
وتنظيم 
التعلمات 
الجديدة و 
تحقيق 

االنسجام 
في 

 .المعارف
 

 

يشارك  -
في 

استنتاج 
 القاعدة.

 أكتشف:)2
  واالكتشافمرحلة البحث  -

 93صة على كتاب الرياضيات المدون ات عرض الوضعي-1
 قراءة الوضعية من طرف المعلم. -
 قراءات فردية . -

 المناقشة والتبادل: -
 عمل فردي يليه عمل ثنائي -

 باستعمال الشريط. يعبر عن قياس األطوال  -
 البحث عن القطعة التي نسيتها البنت. -
 :نجز (أ3

 ينجز األنشطة فرديا .
  

 رسم القطع باستعمال الشريط . 
LP =2u+¾u    RS=2u+½u        OM=5/2u 

OM= RS 
5/2u=2u+½u 

 

 :(تعلمت 4

 .u½عندما أطوي الشريط على اثنين ، كل جزء يصبح طوله 
 .u¼عندما أطوي الشريط على أربعة ،كل جزء منه يصبح طوله 

مرحلة 

بناء 

 التعلمات

ينجز التمارين 
 فرديا

يشارك في 
التصحيح 
 الجماعي 

 64 ص حل التمارين أتمرن  و أبحث  -

   
 

 
 

 التدريب

 و

 االستثمار
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 الهيكلة والبناء الميدان

 تربية بدنية  النشاط

 الرمي حسب الموقف الموضوع

  

د 60 المدة  

1/2 الحصة  

 
الكفاءة 

 الختامية

 

 يستثمر فضاء الممارسة بما
 يتماشى ونوعية النشاط

مركبات 

 الكفاءة

 استغالل فضاء الممارسة حسب الموقف  •
 

ف الهد

 التعلمي 

.يتنقل في حدود الملعب حسب الموقف  
.يتوقع خطط الخصم ويعمل على صده  

لتقويما  المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح 

يحافظ على  -
الموقع ضمن 
 المجموعة 

 د(10وضعية األولى)
 األستاذيقودها قائد الفوج في فرقته تحت إشراف تسخين عام: •
 نة من اجل تحسين االستعداد البدني: حركات المرو تسخين خاص •

مرحلة 

 التهيئة 

 

يرمي الكرة بيد 

 واحدة .
 

 
 يرمي الكرة بيدين  -

 

 
يتنقل وفق   -

المنعرجات 
 بتنطيط الكرة

 

 د(:20) ولىالوضعية األ
 التمريرات الخمسة حسب الفرق.

  
 العبين ينتقلون في فضاء محدود. 6إلى  5الفرق مكونة من  -
 كل فريق فضاء محدد..عدد الفرق زوجيا. ل -
 .0تمريرات 5عند إشارة األستاذ يحاول كل فريق تحقيق  -
 تمريرات يسجل نقطة. 5الفريق الذي يحقق  -

 نقاط. 5الفريق الفائز من تحصل على  -
 

 د(:20) نيةالوضعية الثا
 

 لعبة التداول بالكرة تنطيطا عبر منعرجات 
 

 

ة 
حل

ر
م

ال
ة

سي
سا

أل
ا

 
 

 يسجل سلوك المتعلم 
بعض الحاالت  إبراز
اللعب : أثناءالتصرفية   
/ التسرع/  كاألنانية

......وضعية الذراعين  

 د(:10الوضعيةالرابعة   )  ▪
 قد تكون بلعبة هادئة أو بحوصلة ما جاء في الحصة ▪
 تعلن فيها النتائج ان كانت هناك العاب تنافسية ▪
 جمع عناصر القسم على حسب الفرق . ▪
 كل قائد يدلي بمالحظاته. ▪
 .األستاذجيهات من طرف إعطاء تو ▪
 األستاذمناقشة جماعية بين التالميذ و  ▪

وء
د
ه
ال

ى 
إل

ع 
و
ج

ر
ال
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 :تربية موسيقيةالنشاط
 27-25: األسبوع   01/02: الحصة                12: المذكرة.                 الموسيقية  اآلالت: العنوان

 
 :الكفاءة الختامية

 على أنواع اآلالت التي تستعملها.الموسيقية قصد التعرف  يستمع إلى التشكيالت و المجموعات  -
يؤدي مجموعة من األغاني التربوية، اعتمادا على إمكاناته الصوتية باستعمال تقنيات الصوت  -

 الواحد.
 

 :  الهدف التعلمي
 تصنيف اآلالت الموسيقية إلى عائالت ) إيقاعية، نفخية، وترية( -
 أداء أنشودة الديك أداء سليما. -
-  

 التقويم المقترح طو النشا الوضعية التعلمية وضعيات ال

وضعية 
 اإلنطالق  

 .المتعلم نماذج من أصوات اآلالت الموسيقية المختلفة األستاذيسمع  -

 ما نوع اآللة الموسيقية  المستعلمة؟ -
 يستمع بتمعن -
 يذكر. -

بناء 
 التعلمات

 

التذوق 
الموسيقي 
 واالستماع

  اآلالت الموسيقيةمن أصوات  نماذجانطالقا من االستماع إلى 
تحديد  عائلة اآلالت الموسيقية مع يتمرن المتعلم على التعرف على

  مبدأ التصويت فيها و تصنيفها.
 تصنف اآلالت الموسيقية إلى ثالثة أصناف

 أو الطرق طريق عن الصوت تصدر التي وهي: اإليقاعية اآلالت  .1
 .والجرس الدف الطبل عليها ومثال الضرب

 ... اهتزاز طريق عن الصوت تصدر التي وهي :الوترية اآلالت .2
 ومثال فيها النفخ طريق عن الصوت تصدر التي وهي: يةالنفخ تالاآل .3

 .والبوق الفلوت عليها
 

 يستمع  -
التعرف على  -

 اآلالت الموسيقية
تصنيف اآلالت  -

  الموسيقية 

التدريب و 
 االستثمار 

األغنية 
التربوية 
 والنشيد

  " على السبورة  كالديأنشودة "تدوين 
يــــك   َصـــاحَ   الد ِّ

ـور   بَــانَ  ك ـوك ـو ك ـوك ـو  الــنُـّ
يــك   َصــاحَ  قَ  الد ِّ  السُّــور   فَـو 

ـوا ـح  وا اص  ـح  ـفَـــال   يَا اص   أط 
ـب ح   َجــاءَ  ق ــــبَـــــال   الصُّ  باإلِّ

ـور   بَــانَ  ك ـوك ــو ك ــوك ـو  النٌـّ
وا ـح  ـوا اص  ــح   أطـ فَــال   يَا اص 
ــا ــــدُّوا َهـيَـّ ــــَمــــال   جِّ  بِّاألع 

ــد   لَـــي ــسَ   باآلَمـــــــال   الَمــج 
ـــور   بَــانَ  ك ــوك ـو ك ـوك ــو  النُـّ
يــك   َصــاحَ  قَ  الد ِّ  السٌّـــور   فَــو 

 و المتعلم( األستاذقراءته من الطرفين)
 تلحينه باالعتماد على الشريط .

 قطع فرادى و جماعيا.ترديد الم
 .األبيات األولى تحفيظ 

ـور   بَــانَ  ك ـوك ـو ك ـوك ـو  الــنُـّ
يــك   َصــاحَ  قَ  الد ِّ  السُّــور   فَـو 

ـوا ـح  وا اص  ـح  ـفَـــال   يَا اص   أط 
ـب ح   َجــاءَ  ق ــــبَـــــال   الصُّ  باإلِّ

يؤدي أداء  -

 منسجما للمقطع.

 

 



  بلقاسم بدور :األستاذ المدرسة االبتدائية : مداحي سعيد  تيسمسيلت 

 03الجزئية :                                 07المقطع :                               اإلبداع و االبتكار المقطع: عنوان 

 

  
 فهم المنطوق  الميدان

 فهم المنطوق النشاط

     من عصر الحجارة إلى عصر الحاسوب  الموضوع

 د45 المدة

 01 الحصة

 
الكفاءة 

 الختامية

يفهم خطابات منطوقة مختلفة األنماط، ال سيما 
 النمط الوصفي ويتجاوب معها.

 اتمركب

 الكفاءة

 يسمع *يردّ استجابة لما
 يتفاعل مع النّص المنطوق *
 يحلّل معالم الوضعية التواصلية*
  يقيّم مضمون النّص المنطوق*

الهدف 

 التعلمي 

 يفهم ما يسمع و يتجاوب معه .

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

  األسئلةيجيب عن 

 : تقديم الوضعية االنطالقية األم
تصبحوا في  أنالدارة الكهربائية فشكرتك المعلمة و تمنت  أبدعت في صنع مشروع

. فهل  لإلنسانالمستقبل علماء تساهمون في تطوير الوطن و البشرية بمخترعات مفيدة 
 ؟ اإلنسانتعرف بعض هذه االختراعات الرائعة ؟ و كيف سهلت حياة 

 التركيز على المهمة الثالثة :
االستغناء عنها  لإلنسانتي ال يمكن القديمة ال المخترعاتيحدد أهمية بعض  

  كالقلم . 

مرحلة 

 االنطالق

يستمع إلى النص 
 ويبدي اهتماما

 
 

يجيب بجمل 
بسيطة تترجم 

 المعنى العام للنص
 

يعيد بناء أحداث 
 النص المنطوق

 المنطوق : قراءة النص (1
تواصل ذلك يجب ال أثناءو  األستاذ( من طرف )القلم عبر التاريخ قراءة النص المنطوق 

الحس حركي و القرائن اللغوية و الغير  باألداءالبصري بينه و بين متعلميه مع االستعانة 
 .اللغوية

 ***القلم عبر التاريخ ***

منذ أكثر من أربعة أالف  اإلنسانالقلم واحد من أقدم األدوات التي اخترعها 
 سنة قبل الميالد حتى قبل أن يبتكر الحروف و يتعلم الكتابة .

، و التي كان يغمسها في دماء  أصابعههو  اإلنسانقلم استعمله أول 
الحيوانات و يرسم بها على الصخور و جدران الكهوف ، و لكن سرعان ما تعلم 

لطيور كأقالم ينقعها في األصباغ  استعمال عيدان الخشب و ريش عل
 المختلفة و يسجل بها أمورا عديدة عن حياته.

في  األخير، فاستمر هذا  اإلنسانفي حياة  بدأ القلم يأخذ مكانة مرموقة
البحث و العمل ألجل تطوير صناعته ، فاخترع قلم الحبر ، و الرصاص ، و القلم 
الجاف ، وصوال اى القلم االلكتروني الذي يستخدم للكتابة كأي قلم عادي و 

 لكنه يقوم بتخزين ما كتب الستعماله الحقا .
 
 فهم المنطوق( 2
 نقعها : يغمسها / مرموقة : معتبرة ، عالية .شرح المفردات :  ي -
 الى أي زمن يعود التاريخ استخدام القلم ؟ -
 اذكر بعض انواع األقالم المذكورة في النص ؟ -
 لماذا اخذ القلم مكانة مرموقة في حياة االنسان ؟ -
 هل يمكن ان تستغني عن القلم؟ -
 اعد ذكر المراحل لتي مر بها تطور القلم . -

 

مرحلة بناء 

لماتالتع  

أفكار جديدة  بناء

ورد في  تدعم ما

 النص المنطوق

 تقويم اإلنجاز.

 التعبير الشفوي :(3

 

 أشاهد و اعبر  -
 ماذا تفعل لبنت في الصورة ؟ -
ما الوسيلة  التي تستعملها في  -

 الكتابة ؟
 صف المشهد باختصار . -

 

 

التدريب 

رواالستثما  
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 .تعبير شفوي الميدان

 تعبير شفوي)أستعمل الصيغ( النشاط

 األفعال الدالة على الحركة . العنوان

 45 المدة

 02 الحصة

 
الكفاءة 

 الختامية

 

يصف شيئا انطالقا من سندات متنوعـة في وضعيات 
لية دالّة.تواص  

 اتمركب

 الكفاءة

 يتواصل مع الغير 
 يفهم حديثه

 يقدم ذاته ويعبر عنها
 

 

الهدف 

 التعلمي 

يعبر بلغة سليمة .  -  
 
 

 في وضعيات داللة يوظف الصيغة .
 

 

 

 

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يتذكر مضمون النص 

 المنطوق.

 يجيب عن األسئلة.

 

 (القلم عبر التاريخ )النص المنطوق العودة إلى

 اسأل :

 ؟ القلم  اإلنسانمتى اخترع  -
 ؟  اإلنسانقلم استعمله  أولما هو  -

مرحلة 

 االنطالق

يجيب عن األسئلة، 

يكتشف الصيغ 

 ويوظفها.

 

 استعمال الصيغ :

بها على  يرسميغمس أصابعه في دماء الحيوانات و  اإلنسانكان  -

 . الصخور 

و يسجل بها  األصباغها في ينقعالطيور كأقالم علم استعمال ريش ت -

 أمور عديدة .

 

 .دالة على الحركة أفعاالكون جمال أخرى تتضمن 

 تدوين الجمل على السبورة و تلوين الصيغة.

 .أخرىتثبيت الصيغ بأسئلة 

  

الرياضي الجبل  يتسلقالصور مستعمال أفعاال دالة على الحركة : عبر عن 

 بمهارة عالية .

 

 : عبيرالت 

 .األفعال الدالة على الحركةباستعمال  أخرىمطالبة المتعلمين بتكوين جمل 

مرحلة بناء 

 التعلمات

يتدرب على استعمال 

الصيغ في وضعيات 

مشابهة ويستثمرها 

 في وضعيات جديدة.

 

 

 من كراس األنشطة شفهيا  84ص  02حل التمرين -
التدريب 

 واالستثمار
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 .تعبير شفوي الميدان
 إنتاج شفوي  النشاط

 قراءة 
 فائدة االختراعات. العنوان 

   بهية و القلم. 
 د90=2×45 المدة

 03/04 الحصة
  

 
الكفاءة 

 الختامية
قا من سندات متنوعـة في يصف شيئا انطال

 وضعيات تواصلية دالّة.
 اتمركب

 الكفاءة
 يتواصل مع الغير 

 يفهم حديثه
 يقدم ذاته ويعبر عنها

 
 

الهدف 
 التعلمي

 يعبر بلغة سليمة .  -
 يصف أشياء في وضعيات دالةاإلنتاج الشفوي:

  
 يفهم ما يقرأ. القراءة:

حالوضعيات التعلمية والنشاط المقتر لتقويم  المراحل 

 يذكر  السبب 

 في رأيك ، ماهو دور القلم و أهميته ؟ -
 من منكم متشوق لمعرفة تفاصيل قصة بهية و القلم ؟ -
 و مالحظة الصورة . 120صفتح الكتاب  -

 سنتعرف اليوم على قصة نص " بهية و القلم " -

 مرحلة االنطالق

يعبر معتمدا 

الصور  على  

 

 

 

يقرأ فقرات من 

النص قراءة 

.صحيحة  

 

يجيب عن 

.األسئلة  

 

يوظف الكلمات 

الجديدة في 

 جمل

 

 

 

يثري لغته 

 بكلمات جديدة

  (إنتاج شفوي1
 119ص المتعلمين بفتح الكتب  مطالبة 
 دار  حوار بين الكتاب و الحاسوب . •

 " إليكفقال الحاسوب يستفز الكتاب :" اختف أيها الكتاب ، بفضلي ما عادا أحد يحتاج 
 فا جميال يبين للحاسوب انه مخطئ.دافع عن الكتاب وصفه وص

 القراءة : (2
 مطالبة المتعلمين بالتعبير عن المشهد. (1

 
 .دعوة التالميذ لقراءة  النص قراءة صامتة  (2

 عم يتحدث النص ؟ -
 خيالية ؟ أمهل شخصيات القصة حقيقية  -

يقرأ المعلم النص كامال قراءة واضحة  و معبرة مستعمال اإليحاء  (3
 .لتقريب المعن

لتالميذ بالتداول على القراءة ، فقرة /فقرة )يبدأ بالمتمكنين مطالبة  ا (4
 حتى ال يدفع المتأخرين الى ارتكاب األخطاء(

و  121صالجديدة  المفرداتتذليل الصعوبات أثناء القراءة و شرح  (5
توظيفها في جمل ) أشحذ ، كلمات فاضلة ، جوهر الشيء ، حبذا 

)... 
 .ترحة ()مق 121ص طرح األسئلة المرافقة للنص  (6

 
 اثري لغتي :  (3

 اختراع أو اكتشاف . إلىصنف ما لي  أنجزأنقل ثم 
 

مرحلة بناء 

 التعلمات

لون العبارات ي

 الصحيحة.
)فهمت النص( من كراس النشاطات في اللغة العربية  01انجاز التمرين  -

 84ص 
 التدريب و
 االستثمار
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 فهم المكتوب الميدان
 محفوظات النشاط
 علماء المستقبل.  العنوان 

 د45 المدة
 05 الحصة

 
الكفاءة 

 الختامية
يقرأ نصوصا مختلفـة األنماط، مع التركيز على 
النمط الوصفي، تتكـوّن من ثمانين إلى مائة 

وعشرين كلمة أغلبها مشكـولة، قراءة سليمة 
 ويفهمها.

ات مركب
 الكفاءة

و يعيد بناء المعلومات الواردة في  يفهم ما يقرأ
النص المكتوب ويستعمل المعلومات الواردة في 

 النص المكتوب
مؤشرات 

 الكفاءة
 يؤدّي المحفوظات أداء معبرا.

 

 المراحل والنشاط المقترح التعليمةالوضعيات  التقويم

 ماهي فوائد طلب العلم؟ - يجيب عن األسئلة.
مرحلة 

 االنطالق

ينصت ويحسن 
 االستماع.

 
 يجيب عن األسئلة.

 يستظهر ماحفظ.

 المرحلة األولى.

 مكتوبة بخط واضح. المقطوعةيعرض المعلم 

 
  قراءة صامتة للمقطوعة .

 طرح  سؤال حول فهم المعنى العام  للمحفوظة.
 قبل المعلم .قراءة القصيدة من 

 مناقشة محتوى القصيدة من خالل األسئلة الموجهة
 شرح الكلمات المبهمة .

 
 المرحلة الثانية.

 .يتم تجزئة المحفوظة إلى أجزاء  -
 قراءة التالميذ للمحفوظة  قراءات فردية. -
 تحفيظ المحفوظة عن طريق المحو التدريجي. -

مرحلة بناء 
 تالتعلما

 يجيب عن األسئلة
 يستظهر.

 و أداء المحفوظة أداء معبرا. حفظ  -
التدريب 

 واالستثمار
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 فهم المكتوب الميدان
 نحوية تراكيبقراءة و النشاط
 .   بهية و القلم  العنوان

  في األسماء.      جرلعالمات ا
 د90 المدة

 06/07 الحصة

 
الكفاءة 

 الختامية
يقرأ نصوصا مختلفـة األنماط، مع التركيز على النمط 

الوصفي، تتكـوّن من ثمانين إلى مائة وعشرين 
 كلمة أغلبها مشكـولة، قراءة سليمة ويفهمها.

مركبة 
 الكفاءة

في  ويعيد بناء المعلومات الواردة  *يفهم ما يقرأ
النص المكتوب ويستعمل المعلومات الواردة في 
النص المكتوب و يستعمل إستراتيجية القراءة و 

 .يقيّم مضمون النص المكتوب
مؤشرات 

 الكفاءة
يحترم شروط القراءة الجهرية وعالمات الوقف، ويعبّر 

 عن فهمه لمعاني النّص. الوصفي عن غيره.
 عالمة الجر في االسم.يتعرف و  

يمالتقو  المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح 

يجيب شفويا عن 

 األسئلة.

 ؟ األسبوعمن يذكرنا بعنوان قصتنا لهذا  -
 من هي شخصيات القصة ؟ -

مرحلة 

 االنطالق

 

يقرأ فقرات من 

النص قراءة 

 صحيحة

يجيب عن 

 األسئلة

يوظف الكلمات 

الجديدة في 

 جمل

 

 

 

على يتعرف 

 مصدر األفعال.

 

 

 
 ة القراء (1
 . 120يقوم المعلم بقراءة النص قراءة جهرية و عبرة ص  -
 يتداول المتعلمون على القراءة كل متعلم يقرأ جزء من النص .  -
 تفويج التالميذ ومطالبتهم بتحديد فقرات النص. -
 تحديد أفكار النص. -

 
 . الظواهر النحوية  (2

Ω :بناء الجمل 
 .المستهدفة الصيغة الصرفية لتحديد  أسئلةطرح  -
 .على السبورة  الجمل جيل تس   -
 .األمثلة ثم يتداول بعض المتعلمين على قراءاتها  قراءة  -
 .تقضي بهية النهار بين األوراق و األقالم  -

 
Ω المناقشة: 

و عين عالمة الجر فيها ، لماذا جاءت  اقرإ األسماء المجرورة في الجملة  -
 مجرورة ؟

صة / التقت بهية بسهى تأثرت بهية بكبار المؤلفين/قرأت عن بطلين في الق -
 في المكتبة .

 هل األسماء الملونة جاءت في حالة جر ؟ لماذا ؟ عين عالمة الجر فيها . -
Ω االستنتاج: 

 يطرح المعلم أسئلة هادفة للوصول إلى:
 هي : عالمات الجر االسم

 : مثل كتبت على صفحة الكراس. الكسرة الظاهرة -
 . : مثل سقط القلم على الثرى الكسرة المقدرة -
 : مثل رسمت على ورقتين . الياء الساكنة في المثنى -
 :مثل أعجبت بالخطاطين . الياء في جمع المذكر السالم -

 نموذج لإلعراب :
 من القصيدة : ببنتينأعجبت 

 : حرف جر  ب
 : اسم مجرور ب "ب" و عالمة جره الياء ألنه مثنى . بنتين

 أو يقترح آخر( 104ص ينجز تمرينا على كراس القسم)دليل استخدام الكتاب 

مرحلة بناء 

 التعلمات

يجيب عن 

 األسئلة

 ينجز النشاط.

 

 85ينجز على دفتر األنشطة تمارين النحو ص  -

 
 التدريب 

 و
 االستثمار
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لميدانا  فهم المكتوب 

 . الصيغ الصرفية قراءة و النشاط

 بهية و القلم  العنوان
      المصدر .

د90 المدة  

8/9 الحصة  

 

 
الكفاءة 

 الختامية

يقرأ نصوصا مختلفـة األنماط، مع التركيز على النمط 

الوصفي، تتكـوّن من ثمانين إلى مائة وعشرين كلمة 

 فهمها.أغلبها مشكـولة، قراءة سليمة وي

 اتمركب

 الكفاءة

 ويعيد بناء المعلومات الواردة في النص   *يفهم ما يقرأ
 *يستعمل المعلومات الواردة في النص المكتوب

 يقيّم مضمون النص *يستعمل إستراتيجية القراءة و 

مؤشرات 

 الكفاءة

يحترم شروط القراءة الجهرية وعالمات الوقف ويعبّر عن 

  عن غيره ي لوصففهمه لمعاني النّص. ا

 يتعرف على مصدر الكلمات .

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

 يجيب عن األسئلة.

 

 تكتبها بهية ؟ يماهو عنوان القصة الت  -

 تكمن عظمة القلم ؟ أين -

مرحلة 

 االنطالق

يكتشف الشخصيات 

 ويعبر عنها

يقرأ فقرات من النص 

 قراءة صحيحة

 يجيب عن األسئلة

يوظف الكلمات 

 .الجديدة في جمل

 

 

 

 

 

 

الصيغة يتعرف على 

 الصرفية.

 

مصدر  يتعرف على 

 الفعل.

 

 

 
 القراءة  (1
 . 120يقوم المعلم بقراءة النص قراءة جهرية و عبرة ص  -
 يتداول المتعلمون على القراءة كل متعلم يقرأ جزء من النص .  -
 طرح أسئلة التعمق. -
 . األساسيةمادا على أفكاره مطالبة التالميذ بتلخيص النص اعت -
-  

 
 الصيغ الصرفية . (2

Ω :بناء الجمل 
 طرح أسئلة لتحديد الصيغة الصرفية  المستهدفة. -
 تسجيل الجمل  على السبورة .   -
 قراءة  األمثلة ثم يتداول بعض المتعلمين على قراءاتها . -
 ارتكب القلم األخطاء====== ارتكاب األخطاء -
 === االقتداء بالقلم.نقتدي بالقلــــــــــــم ==== -

 
Ω :المناقشة 

 نقتدي( –من أين اشتق الفعالن ) ارتكب  -
 اقتداء(؟ -ما نوع الكلمتين ) ارتكاب -
 هل تدالن على زمن معين ؟ -
 

Ω :االستنتاج 
 يطرح المعلم أسئلة هادفة للوصول إلى:

 
 هو االسم الذي يشتق منه الفعل . مصدر الفعل : 

 مثل :
 قرأ== قراءة. -
 .كتب== كتابة -
 انطلق== انطالق. -
 استغفر== استغفار. -

Ω جد مصادر األفعال التالية) على االلواح(:التطبيق 
 .بحث   - بسط-عّمر-سار-جمع-قص-اخترع –نجح  

-  

مرحلة بناء 

 التعلمات

 يجيب عن األسئلة

 ينجز النشاط.
يكتشف أخطاءه و 

 يصححها

 
الصيغة  ينجز على دفتر األنشطة تطبيقات حول   

58الصرفية ص    
       

التدريب 

 واالستثمار
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 فهم المكتوب الميدان

 مطالعة  النشاط

 إنتاج كتابي 

االختراعات.من عالم  العنوان  

  قطار.وصف ال 

د45 المدة  

صةالح  10/11  

  

 
الكفاءة 

 الختامية

يقرأ نصوصا مختلفـة األنماط، مع التركيز على النمط 

الوصفي، تتكـوّن من ثمانين إلى مائة وعشرين 

 كلمة أغلبها مشكـولة، قراءة سليمة ويفهمها.

 اتمركب

 الكفاءة

ويعيد بناء المعلومات الواردة في   *يفهم ما يقرأ
ت الواردة في يستعمل المعلوماو النص المكتوب
يستعمل إستراتيجية القراءة و و النص المكتوب

 . يقيّم مضمون النص المكتوب
مؤشرات 

 الكفاءة

يحترم شروط القراءة الجهرية وعالمات الوقف ويعبّر 

عن غيره ويدمج  وصفيعن فهمه لمعاني النّص. ال

 و يصف القطار . مكتسباته ويوظفها

المقترح الوضعيات التعلمية والنشاط التقويم  المراحل 

 يجيب عن األسئلة
؟اإلنساناذكر اختراعا و بين كيف سهل حياة  مرحلة  

 االنطالق

 يقرأ -
يستعمل  -

المعلومات 
الواردة في 

 النص.
 

 

الجدول اعتمادا  يمأل -
   على الفقرة 

 المطالعة ①

 القراءة الصامتة للسندات. -
 طرح أسئلة اختبارية . -
 تلخيص السندات. -

. 
 ي.التعبير الكتاب ②

 وملء الجدول  87.قراءة السند ص 1

 

 
 

 
 

مرحلة بناء 

 التعلمات

 

 

 

قطار يكتب وصفا لل

 مستعينا بالصور.

 
، قطار و اكتب فقرة تصف فيها الصور استعن بال   

 
 

 

 التدريب و

 االستثمار
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نالميدا  الحياة الديمقراطية و المؤسسات 

 تربية مدنية النشاط
  الدرس

 تنظيف المدرسة 

  1 الحصة
د45 المدة  

 
الكفاءة 
بعد التعــرّف على المؤّسسات التعليمية ،يبيّن  الختامية

 أهّميتها ودورها في تعليم  وتثقيف المواطن.
مركبات 
االبتدائية )يعرف المؤّسسات التعليمية    الكفاءة

 والمتوسطة والثانوية (
التعليمية يستغّل نصّا مالئما إلبراز دور المؤّسسة 

  في التعليم  وتثقيف المواطن
الهدف 
يعرف أن المدرسية ملكية عامة يجب المحافظة   التعلمي 

 عليها
 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يجيب عن األسئلة 
 . 

 كيف تجد القسم كل صباح؟ -
 كيف يجب أن تتركه؟ -
-  

مرحلة 
 االنطالق

 يقرأ. -
 يفهم. -

 يستنتج. -
  يلخص. -

 أقرأ : 
 بعدما انهينا أنشطتنا ليوم الثالثاء صباحا قال المعلم: 

ما رأيكم يا أبنائي بالعودة مساء لنقوم بحملة نظافة للحجرات و الساحة 
 وترتيب األثاث و الوسائل؟

...وعندما حان الوقت انقسمنا إلى أفواج فتولى كل وافقنا على الفور 
فوج مهمة معينة قام بها على أكمل وجه .أمست مدرستنا جميلة ، 

مساحتها نظيفة ، أثاثها مرتبا و نباتاتها مسقية و مشذية رجعت إلى 
البيت و وصفت ألمي ما حدث فقالت : المدرسة يا ولدي ملك للجميع 

ليها كي تبقى مكانا صالحا لطلب العلم و وهي بيتكم الثاني ، فحافظوا ع
 المعرفة على الدوام.

      
 :أفهم
 فيم استشار المعلم تالميذه؟ -
 ؟كان جوابهمكيف  -
 ؟عالم تدل مشاركة التالميذ في حملة النظافة -

 

 أالحظ:
 و بين تلك التي تدل على المحافظة على الممتلكات العامة.، الحظ الصور 

 

    

  
 أستنتج:

ي ملكية عامة من واجبي المحافظة عليها و المشاركة في مدرست 
 كمحافظتي على ملكيتي الخاصة.تزيينها 

 

مرحلة بناء 
 التعلمات

 يذكر التصرفات.

 يكتب تعليمات.

 أنجز: 
  اذكر بعض التصرفات التي تدل على المحافظة على الملكية العامة.(1

 ....... أشارك في ..... ال أكسر ........، ال أكتب .......،أعمل دائما على
اكتب فقرة بسيطة تتضمن تعليمات لزمالئك تدعوهم فيها إلى (2

 المحافظة على الملكية العامة للمؤسسة.
 

 التدريب و
 االستثمار
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 الميدان
 النشاط

 لمادة وعالم األشياءا
 ة علمية وتكنولوجيةتربي

     تكاثف الماء  العنوان
 2×د45 المدة

 1/2 الحصة

 
 الكفاءة
 الختامية

يحّل مشكالت مـن حياتـه اليومية،مرتبطة بالتعامـل مع 
المتعلّقة بخواص مواردهالمادة،واألدوات الكهـربائيـة،بتجنيد 

 المادّة وتحواّلتها
 

 مركبات
 الكفاءة

  ّالتي تميّـز تحوّل المادّة من التعـرّف على بعض الخواص 
 حالة إلى أخرى

 الهدف
 التعلمي

يتعرف على ظاهرة تكاثف الماء/يجري عمليا تبخر و تكاثف 
 الماء.

 

 التقويم التعليمةلوضعية التعليمية ا المراحل

 مرحلة
 

 االنطالق

 تقديم الوضعية االنطالقية و طرح المشكلة :

 

 يجيب عن األسئلة  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 مرحلة

 بناء
 التعلّمات

 94صمالحظة الصور المرفقة 
 

 .)التجربة( أكتشف تكاثف الماء: 01النّشاط 
 

 

 اذكر الوسائل المستعملة . -
 ماذا حدث لبخار الماء؟ -
 لماذا حدث ذلك؟ -
سم التحول الذي حدث  -

 لبخار الماء.

 
 .)التجربة(أفسر تشكل قطرات الماء : 02النّشاط 

 

 

 ؟ما مصدر هذه القطرات -
 قدم شرحا لما حدث. -
-  

 
 عن طريق المناقشة والحوار يتوصل االستاذ مع التالميذ إلى :

 
-  

يقارن بين كتلة  
الماء في الكأسين 

.  
 
 

  
 

يستخرج خطوات 
المسعى التّجريبي 

 في البحث.
 

 رضيّات.فيقدم 
 

 
يتعرف على كتلة 

الماء قبل التجمد و 
 بعده 

 
 
 
 
 

 يستنج الخالصة
 

 استثمار

 سباتالمكت
 

 95ص 2و 1حل التمارين 

 

 يجيب عن األسئلة
يكتشف األخطاء و 

 يصححها.
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 التاريخ العام الميدان

 تاريخ النشاط

  

الدولة الجزائرية  العنوان

 الحديثة

 القوة البحرية الجزائرية

 

 د45 المدة

  

 
الكفاءة 

 الختامية

يعبر عن اعتزازه بمكانة الدولة الجزائرية الحديثة في 
منطقة البحر األبيض المتوسط  بعد ربط العالقة بين 

 صناعة  السفن و قوة األسطول البحري الجزائري.
 

مركبات 

 الكفاءة

يكتب فقرة يبين فيها مظاهر قوة الدولة الجزائرية 
 في العهد العثماني.

الهدف 

يالتعلم  

للتعرف على أوضاع الجزائر قبل عتماد سندات ا
 مجيء الدولة العثمانية .

 

 المراحل
 

 الوضعية التعليمية التعلمية

 

 مؤشرات التقويم
 

وضعية 
 االنطالق 

إذا كان قيام الدولة الجزائرية في العصر الحديث قد جاء في سياق و في ظرف 
 م؟16ئر بداية القرن تاريخي خاص .بماذا تميزت األوضاع العامة للجزا

يذكر األوضاع العامة 
 . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بناء 
 التعلّمات

: تهما مناقش 02 و01 ينقراءة السند ـ  
 

  
عالم نصت االتفاقيات التي 

 أبرمتها الجزائر مع بقية الدول؟
 ؟فيم ساهمت وفرة األخشاب

 
: تهماو مناقش 04و 03 ينقراءة السند  

 
 

 ؟ماذا تمثل الخريطة                          ؟  ماذا تمثل الخريطة -
: تهو مناقش05قراءة السند  

-  

 

 بم تتميز شواطئ الجزائر؟

 ن طريق المناقشة و الحوار يستنتج التالميذ مايلي :ع
 مقومات األسطول الجزائري هي :

 طول الشريط الساحلي  و مالءمته طبيعيا لبناء و رسو السفن. -
 شب(.توفر المادة األولية ) الخ -

 

 
 
 
 
 

 ـ يقرأ الّسندات.
 يالحظ. -
 يستنتج. -

 
 
 

يتعرف على  -
أهمية 
 الغابات.

 
 
يتعرف على ـ 

مميزات الساحل 
 الجزائري .

 أدمج تعلماتي: التقويم 
 اذكر عوامل تطور صناعة السفن في الجزائر خالل العصر الحديث.

   

 ـ يعزز تعلماته حول 
القوة البحرية 

   الجزائرية.
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 السكان و البيئة   الميدان

 جغرافيا  النشاط

أنواع المخاطر الكبرى و  العنوان

 إجراءات الوقاية منها .  

 د45 المدة

  

 
الكفاءة 

 الختامية

 يقترح إجراءات  للتصرف أمام المخاطر
الكبرى في المحيط القريب منه  بعد 

 الكشف عن حجم الخسائر التي تخلفها.
 

مركبات 

 الكفاءة

  يتعرف على المحميات الطبيعية في
 الجزائر 

  يساهم بسلوكه في حماية البيئة
 المحيطة.

الهدف 

 التعلمي 

  التعرف على أنواع  المخاطر  الكبرى و
 التي تهدد الجزائر .

 

 المراحل
 

 التعليمية التعلميةالوضعية 

 

 التقويممؤشرات 
 

وضعية 
 االنطالق 

 يذكر أهم األسباب.ـ  اذكر أسباب إنشاء المحميات  . ـ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بناء 
 التعلّمات

السندات ومناقشتها.قراءة  112ـ فتح الكتاب ص   

   
:03النشاط   

ما نوع الكارثة المبينة في 
 الصورة؟

 02النشاط 

مال  ماهي نتائج زحف الر
 نحو الشمال؟

 :01السند
متى وقع هذا الزلزال و 

   أين؟

  

 :05السند

 ما هي نتائج الحرائق؟
 :04السند

 ماذا يسبب الجراد؟

  

 :07السند

ماذا ينجم عن الرمي العشوائي 
 للنفايات ؟

 :06السند

ماذا يسبب استغالل األراضي 
 الزراعية في البناء؟

تنتج التالميذ مايلي:عن طريق الحوار و المناقشة يس  
 تتعرض الجزائر إلى عدة مخاطر منها:

 الزالزل، الفياضانات،الجفاف،الحرائق،التلوث. -
 

 
 

يتعرف على  -
أهم المخاطر 

التي تهدد 
 الجزائر.

 
 

يبين سبب  ▪
 حدوث المخاطر.

 
 
 
 

يتعرف على  ▪
نتائج المخاطر 

التي تهدد 
 الجزائر.

 
 

 أقوم تعلماتي : 

 خطار الطبيعية التي تهدد الجزائر.جدوال  يتضمن األ أنجز

ينجز جدوال يبين فيه 

اإلخطار التي تهدد 

 الجزائر.
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 : الثّالث.                                   المقطع
: تربية إسالمية.النشاط  
تجنب الغش.:العنوان  
 .تهذيب السلوك : الميدان

مكتسبة في المحيط االجتماعي و البيئي و يحسن المتعلم توظيف القواعد األخالقية الالكفاءة الختامية:
 إقامة عالقات حسن الجوار  و اختيار األصدقاء و تحمل المسؤولية و أداء األمانة.

 :  مركبات الكفاءة ▪
 الفهم السليم و التناول المناسب. ▪

:مؤشرات الكفاءة  
 يط كالغش.لإلشكاليات المطروحة في المح القيم األخالقية الحسنة و المعالجة السليمة  إبراز ▪

 الخطوات
 النّشاطات

مؤشرات 
 التقويم 

إثارة دوافع 
المتعلّمين 
 إلى التّعلّم

 
 يتصف المسلم بأخالق و صفات يجب أن يتحلى بها و يتجنب كل ما يسيء إلى غيره.

 عدد بعض الصفات التي يجب أن يبتعد عنها. -

 
يعدد بعض 
  السلوكات.

 قراءة
 السند

.وقراءة النّص  69ص ب يدعى المتعلّمون إلى فتح الكتا  
.ـ دعوة المتعلمين إلى قراءة النّص وتحليله   

 في أي وقت جرت أحداث هذه القصة ؟ -

 لماذا كان سمير حائرا ؟ -

 ماذا فعلت المعلمة ؟ -

 

. النص  يقرأ   
 

يستخرج أهم 
 األحداث.

 
 
 

ممارسة 
أنشطة 
 التّعلم

.66 ينجز األنشطة ص  
 يكمل النص بما يناسب: .1

 
 ارتين المتناسبتين في المعنىيربط بين العب .2

 
 يختار الجواب الصحيح  .3

 

 
 
 

 ينجز األنشطة 
 
 
 
 

 
 أقتدي

 و
 أمارس

عن طريق الحوار و المناقشة يتوصل إلى :ـ   
 الغش صفة قبيحة حذرنا الرسول )ص( منها. 
 المسلم صادق في القول و العمل. 
 المسلم يسعى للنجاح في الحياة بالطرق المشروعة. 
داوة و يزيل الثقة و فيه تعدي على حقوق عالغش ينشر ال 

 اآلخرين.
 

 

 
 

 يستنتج الخالصة 
 

 
أتحقق من 

 تعلماني

 

 أتحقق من تعلماني:
 

 70ص  2 و 1حل التمرينين 
  

 
 ينجز التمارين.
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 المقادير و القياس . الميدان

 

 رياضيات النشاط

 (1قياس المدد ) العنوان

 د90 المدة

 1/2 الحصة

 
الكفاءة 

 الختامية

يحّل مشكالت متعلّقة بمقارنة وقياس مقادير 
 )أطوال، كتل،سعـات، مساحـات، مـدد(

باستعمال األدوات والوحدات المناسبة )أجزاء 
ومضاعفات المتر، الغرام ومضاعفاته، اللتر 

،...،يوم، شهر، m،cmوأجزائه،

 (.h،min،sسنة،

مركبة 

يستعمـل أدوات  ووحـدات قياس األطـوال  • الكفاءة
والمساحـات والسعات والكتل والمدد لقياس 

مقادير ومقارنتها، ويجـري تحويالت على 
 وحدات القياس.

الهدف 

 التعلمي 

 تعليم أحداث باستعمال وحدات مناسبة .

قويمالت  المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح 

 يكتب النتيجة على األلواح
 (الحساب الذهني :1

 تعيين عدد العشرات ، المئات ، اآلالف. 
مرحلة 

 االنطالق

 

 

 

 

 

تصديق وتنظيم  -
التعلمات الجديدة 

و تحقيق 
االنسجام في 

 .المعارف
 

 

يشارك في  -
استنتاج 
 القاعدة.

 أكتشف:)2
  واالكتشافث مرحلة البح -

 94صالمدونة على كتاب الرياضيات  ات عرض الوضعي-1
 قراءات فردية .قراءة الوضعية من طرف المعلم.تليها  -

 المناقشة والتبادل: -
 يحسب المدة المخصصة للرياضيات أسبوعيا. -
 .60يحصر الدقائق بين مضاعفات العدد -
 تحويل الدقائق إلى الساعات. -

 أقوم بتحويلها.  لحساب المدة بالساعات: الحوصلة

 :نجز (أ3. -

   
 
 :(تعلمت 4

 نفس إلى بتحويلها أقوم الثواني أو الدقائق أو بالساعات مدد لحساب

 .(60على القسمة أو في )بالضرب الوحدة

مرحلة بناء 

 التعلمات

 
 
 

 ينجز التمارين فرديا
يشارك في 

 التصحيح الجماعي 

 ) تجرى العمليات بإجراءات شخصية(65ص  أتمرن -
1) 45min+15 min+45min+30min= 135min 

135min=120min+15min=2h 15mn 
16h 30min+2h15min= 18 h 45 min  

2) 2h 30min- 1h 25 min=1 h 5 min  
3......) 

 : أبحث
 h 20 min 22 s 9التوقيت في الساعة هو : 

 h 20 min 22 s+ 3 min 25 s= 9h 23 min 47s 9 :ساعة أمين 
 9h 20 min 22 s- 7 min 30 s= 9h 12 min 52 s :ساعة سارة 

 
 

 التدريب

 و
 االستثمار
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 الفضاء و الهندسة. الميدان

 

 رياضيات النشاط

 المجسمات. العنوان

 د90 المدة

 1/2 الحصة

 
الكفاءة 

 الختامية

 يحّل مشكالت متعلّقة بوصف أو تعيين مسار
أو موقع في الفضاء، أو على مخطّط أو تصميم 

أو خريطة،ووصف أو تمثيل أو نقل شكل 
فيزيائي أو مرسوم باالعتماد على خواّص 
هندسية )مقارنة األطوال، واالستقامية، 

التعامد، لتوازي، التناظر(،واستعمال 
 المصطلحات المناسبة وتعبير سليم.

مركبة 

 الكفاءة

حات يستعمل خواص هندسية ومصطل •
مناسبة لوصف أو نقل أو تمثيل بعض 

المجسمات واألشكال أو تعيين موقع أو مسار 
 في الفضاء أو على مخطط أو تصميم.

الهدف 

 التعلمي 

 .يتعرّف على مجسم ويصفه

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

 الناتج يكتب 

  على األلواح.

  (الحساب الذهني :1

 و كم الباقي ؟ ..... 7على  32صل قسمة ماهو حا -
مرحلة 

 االنطالق

 

 

 

 

 

تصديق  -
وتنظيم 

التعلمات 
الجديدة و 

تحقيق 
االنسجام 

 .في المعارف
 

 

يشارك في  -
استنتاج 
 القاعدة.

 أكتشف:)2
  واالكتشافمرحلة البحث  -

 95صالمدونة على كتاب الرياضيات  ات عرض الوضعي-1
 قراءة الوضعية من طرف المعلم. -
 ءات فردية .قرا -

 المناقشة والتبادل:
 ربط الصورة بالمجسم. -
 التعرف على المجسم من خالل الوصف. -

 الحوصلة والتأسيس :
 لكل مجسم خصائص تميزه.-

 :نجز (أ3

  

 لون األهرامات باألخضر 
 و المخروطات بالبني.

 

  :(تعلمت 4
: مجسم له قاعدة على شكل  الهرم

 .مضلع 
على  : مجسم له قاعدة المخروط

  شكل دائرة و له رأس واحد.

مرحلة 

بناء 

 التعلمات

ينجز  -
التمارين 

 فرديا
يشارك في  -

التصحيح 
 الجماعي 

 66حل التمارين ص أتمرن  و أبحث  -

 
 

 

   
 

 التدريب

 و

االستثما

 ر
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 62:الدرس           26: األسبوع                 03:  المقطع

 

 ة.الفضاء و الهندس الميدان

 

 رياضيات النشاط

 (2(المجسمات. العنوان

 د90 المدة

 1/2 الحصة

 
الكفاءة 

 الختامية

يحّل مشكالت متعلّقة بوصف أو تعيين مسار 
أو موقع في الفضاء، أو على مخطّط أو تصميم 

أو خريطة،ووصف أو تمثيل أو نقل شكل 
فيزيائي أو مرسوم باالعتماد على خواّص 

، واالستقامية، هندسية )مقارنة األطوال
التعامد، لتوازي، التناظر(،واستعمال 
 المصطلحات المناسبة وتعبير سليم.

مركبة 

 الكفاءة

يستعمل خواص هندسية ومصطلحات  •
مناسبة لوصف أو نقل أو تمثيل بعض 

المجسمات واألشكال أو تعيين موقع أو مسار 
 في الفضاء أو على مخطط أو تصميم.

الهدف 

 التعلمي 

 .مجسم ويصفهيتعرّف على 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

 الناتج يكتب 

  على األلواح.

  (الحساب الذهني :1

 و كم الباقي ؟ .....5على  27ماهو حاصل قسمة  -
مرحلة 

 االنطالق

 

 

 

 

 

تصديق  -
وتنظيم 

التعلمات 
الجديدة و 

تحقيق 
االنسجام 

 .في المعارف
 

 

يشارك في  -
استنتاج 
 القاعدة.

 أكتشف:)2
  واالكتشافمرحلة البحث  -

 96صالمدونة على كتاب الرياضيات  ات عرض الوضعي-1
 قراءة الوضعية من طرف المعلم. -
 قراءات فردية . -

 المناقشة والتبادل:
 التعرف على المجسم الغريب. -
 يسمي المجسمات. -
 يكمل الجدول . -

 الحوصلة والتأسيس :
 لكل مجسم خصائص تميزه.-
 نجز(أ3

:  
  :(تعلمت 4

: مجسم له قاعدة على شكل  الهرم
 )مثلث ، رباعي ، خماسي..(مضلع .

عدد أوجهه الجانبية هو عدد أضالع 
 قاعدته.

: مجسم له قاعدة على  المخروط
 .شكل دائرة 

 .سطحه الجانبي ليس مستويا -

 

مرحلة 

بناء 

 التعلمات

ينجز  -
التمارين 

 فرديا
يشارك في  -

التصحيح 
 الجماعي 

 66حل التمارين ص و أبحث أتمرن   -

 

  

  
 

 التدريب

 و

االستثما

 ر
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 الهيكلة والبناء الميدان

 تربية بدنية  النشاط

 الرمي حسب الموقف الموضوع

  

د 60 المدة  

1/2 الحصة  

 
الكفاءة 

 الختامية

 

 يستثمر فضاء الممارسة بما
 يتماشى ونوعية النشاط

مركبات 

 الكفاءة

 ء الممارسة حسب الموقف استغالل فضا •
 

الهدف 

 التعلمي 

.يتنقل في حدود الملعب حسب الموقف  
.يتوقع خطط الخصم ويعمل على صده  

لتقويما  المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح 

يحافظ على  -
الموقع ضمن 

 المجموعة 

 د(10وضعية األولى)
 ستاذاأليقودها قائد الفوج في فرقته تحت إشراف تسخين عام: •
 : حركات المرونة من اجل تحسين االستعداد البدني تسخين خاص •

مرحلة 

 التهيئة 

 

يرمي الكرة بيد 

 واحدة .
 

 
 يرمي الكرة بيدين  -

 

 
يتنقل وفق   -

المنعرجات 
 بتنطيط الكرة

 

 د(:20) ولىالوضعية األ
 التمريرات الخمسة حسب الفرق.

  
 ضاء محدود.العبين ينتقلون في ف 6إلى  5الفرق مكونة من  -
 عدد الفرق زوجيا. لكل فريق فضاء محدد.. -
 .0تمريرات 5عند إشارة األستاذ يحاول كل فريق تحقيق  -
 تمريرات يسجل نقطة. 5الفريق الذي يحقق  -

 نقاط. 5الفريق الفائز من تحصل على  -
 

 د(:20) نيةالوضعية الثا
 

 لعبة التداول بالكرة تنطيطا عبر منعرجات 
 

 

ة 
حل

ر
م

ال
سي

سا
أل

ا
 ة

 

 يسجل سلوك المتعلم 
بعض الحاالت  إبراز

اللعب : أثناءالتصرفية   
/ التسرع/  كاألنانية

......وضعية الذراعين  

 د(:10الوضعيةالرابعة   )  ▪
 قد تكون بلعبة هادئة أو بحوصلة ما جاء في الحصة ▪
 تعلن فيها النتائج ان كانت هناك العاب تنافسية ▪
 جمع عناصر القسم على حسب الفرق . ▪
 قائد يدلي بمالحظاته.كل  ▪
 .األستاذإعطاء توجيهات من طرف  ▪
 األستاذمناقشة جماعية بين التالميذ و  ▪

وء
د
ه
ال

ى 
إل

ع 
و
ج

ر
ال
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 :تربية موسيقيةالنشاط
 27-25: األسبوع   01/02: الحصة               13: المذكرةالموسيقية    .               اآلالت: العنوان

 
 :الكفاءة الختامية

 مع إلى التشكيالت و المجموعات الموسيقية قصد التعرف على أنواع اآلالت التي تستعملها.يست  -
يؤدي مجموعة من األغاني التربوية، اعتمادا على إمكاناته الصوتية باستعمال تقنيات الصوت  -

 الواحد.
 

 :الهدف التعلمي  
 رالتعرف على  آلة الدف الصغي -
 أداء أنشودة الديك أداء سليما. -

 التقويم المقترح طو النشا الوضعية التعلمية ات الوضعي

وضعية 
 اإلنطالق  

 اذكر أنواع االالت الموسيقية 
يذكر أنواع 

 اآلالت الموسيقية 

بناء 
 التعلمات

 

التذوق 
الموسيقي 
 واالستماع

اإليقاعية يتعرف اآلالت من أصوات  نماذجانطالقا من االستماع إلى 
 على الدف الصغير . 

 . إيقاعيةموسيقية  آليالدف    .1

يشد عليه  جلد  الطارةمكوَّن من إطار يسمى  الدف .2
 رقيق على أحد وجهيه.

 يستمع  -
التعرف على  -

   الدف .

التدريب و 
 االستثمار 

األغنية 
التربوية 
 والنشيد

  بورة أنشودة "الديك " على الس  تدوين 
يــــك   َصـــاحَ   الد ِّ

ـور   بَــانَ  ك ـوك ـو ك ـوك ـو  الــنُـّ
يــك   َصــاحَ  قَ  الد ِّ  السُّــور   فَـو 

ـوا ـح  وا اص  ـح  ـفَـــال   يَا اص   أط 
ـب ح   َجــاءَ  ق ــــبَـــــال   الصُّ  باإلِّ
ـور   بَــانَ  ك ـوك ــو  ك ــوك ـو  النٌـّ
وا ـح  ـوا اص  ــح   أطـ فَــال   يَا اص 
ــا ــــدُّوا َهـيَـّ ــــَمــــال   جِّ  بِّاألع 

ـ لَـــي ــسَ   باآلَمـــــــال   ـد  الَمــج 
ـــور   بَــانَ  ك ــوك ـو ك ـوك ــو  النُـّ
يــك   َصــاحَ  قَ  الد ِّ  السٌّـــور   فَــو 

 قراءته من الطرفين)األستاذ و المتعلم(
 تلحينه باالعتماد على الشريط .
 ترديد المقطع فرادى و جماعيا.

ي تحفيظ 
 .  الجزء الثان 

ـو بَــانَ  ك ـوك ــو ك ــوك ـو  ر  النٌـّ
وا ـح  ـوا اص  ــح   أطـ فَــال   يَا اص 
ــا ــــدُّوا َهـيَـّ ــــَمــــال   جِّ  بِّاألع 

ــد   لَـــي ــسَ   باآلَمـــــــال   الَمــج 
ـــور   بَــانَ  ك ــوك ـو ك ـوك ــو  النُـّ
يــك   َصــاحَ  قَ  الد ِّ  السٌّـــور   فَــو 

 

يؤدي أداء  -

 منسجما للمقطع.
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                                    لث.الثّا :المقطع 

.إسالمية: تربية النشاط  
الشمس : سورة العنوان  
:القرآن الكريم والحديث الشريف. الميدان  

ريم والحديث الّشريف قراءة واستظهارا في وضعيات :يحسن المتعلم تناول ما حفظ من القرآن الكالكفاءة الختامية 
 تعلّمية مختارة .
: الحفظ واالستظهار الصّحيح ، الفهم الّسليم ، االستدالل والّسلوك .  مركبات الكفاءة  

: التاّلوة الّسليمة ، االستدالل الصّحيح ، التّرتيل الّسليم ، القيم واألخالق المستفادة .مؤشرات الكفاءة  
 ا

 مؤشرات التقويم  النّشاطات الخطوات
إثارة دوافع 
المتعلّمين 
 إلى التّعلّم

 بم  يؤيد هللا رسله؟
 

 يجيب عن األسئلة 

.ـ قراءة السورة من الكتاب بعد االستماع إلى تالوتها من طرف األستاذ  تالوة الّسورة  
 

ِحيمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه

َها  (2)َمِر إِذَا تَََلَها َواْلقَ  (1)َوالشهْمِس َوُضَحاَها  َواللهْيِل إِذَا يَْغَشاَها  (3)َوالنهَهاِر إِذَا َجَله

اَها  (6)َواأْلَْرِض َوَما َطَحاَها  (5)َوالسهَماِء َوَما بَنَاَها  (4) فَأَْلَهَمَها  (7)َونَْفٍس َوَما َسوه

َكذهبَْت ثَُمودُ  (10)َوقَْد َخاَب َمْن دَسهاَها  (9)( قَْد أَْفلََح َمْن َزكهاَها 8فُُجوَرَها َوتَْقَواَها )

ِ َوُسْقيَاَها  (12)إِِذ اْنبَعََث أَْشقَاَها  (11)بَِطْغَواَها  ِ نَاقَةَ َّللاه  (13)فَقَاَل لَُهْم َرُسوُل َّللاه

اَها   (15)اَل يََخاُف ُعْقبَاَها وَ  (14)فََكذهبُوهُ فَعَقَُروَها فَدَْمدََم َعلَْيِهْم َربُُّهْم بِذَْنبِِهْم فََسوه

 
 يقرأ السورة .

 
 
 
 
 

التّعرف على 
المعنى العام 
 للسورة 

ْمسِ َوُضَحاَها ﴿  .﴾ أقسم قسًما بالشمس إذا ظهرت في ضحاها َوالشَّ

 .﴾ وأقسم بالقمر المنير الذي يتلو الشمس بعد ما تغرب َواْلَقَمرِ إَِذا تاََلَها ﴿
هَ  ﴿  .وأقسم بالنهار إذا جلى الشمس للكون  ﴾ اَوالنََّهارِ إَِذا َجالَّ

 .وأقسم بالليل إذا غطى الشمس فأخفاها وسترها ﴾ َواللَّْيِل إَِذا يَْغَشاَها ﴿
َماِء َوَما بََناَها ﴿  .﴾ وأقسم بالسماء وبنائها المحكم، وسقفها المرفوع َوالسَّ

 .﴾ وأقسم باألرض حيث بسطت كالفراش َواأْلَْرضِ َوَما طََحاَها ﴿

 .﴾ وأقسم بكل نفس خلقها هللا في أحسن صورة َونَْفسٍ َوَما َسوَّاَها ﴿
 .﴾ فبين لها طريق الحق والباطل َفأَْلَهَمَها ُفُجوَرَها َوتَْقَواَها ﴿

 .﴾ قد فاز من طهرها من الذنوب ونزهها عن العيوب َقْد أَْفلََح َمْن َزكَّاَها ﴿
اَها ﴿  .ن أخفاها في الخطايا﴾ وقد خسر م َوَقْد َخاَب َمْن َدسَّ

بَْت ثَُموُد بِطَْغَواَها ﴿  .﴾ كذبت ثمود رسولها صالح بعدما جاوزت الحد في العصيان َكذَّ
 .﴾ إذ قام شقي القبيلة وأعتاها وأضلها إِِذ اْنبََعَث أَْشَقاَها ﴿

ِ َوُسْقيَاَها ﴿ ِ نَاَقَة َّللاَّ ا أن تمسوا الناقة بسوء، فقال لهم صالح: احذرو ﴾ َفَقاَل لَُهْم َرُسوُل َّللاَّ

 .أو تتعرضوا لشربها، فإنها آية من آيات هللا
ُبوُه َفَعَقُروَها َفَدْمَدَم َعلَْيِهْم َربُُّهْم بَِذْنبِِهْم َفَسوَّاَها ﴿ ﴾ فجحدوا رسالة هللا وقتلوا ناقة هللا  َفَكذَّ

 .فاستحقوا غضب هللا وسوى العقوبة عليهم فلم ينج أحد فعمهم بالعذاب
 .﴾ وهللا ال يخاف عاقبة ما فعل بهم من عذاب فهو قدير ال يغالبه أحد اَل يََخاُف ُعْقبَاَهاوَ  ﴿

 
 
 
 
 

المعنى يتعرف على 
 العام 

ممارسة 
أنشطة 
 التّعلم

 يمأل الفراغ بالكلمات المناسبة.    .1
 يربط بين الكلمة ومعناها.   .2

يتعرف على المعنى 
ورة .ساإلجمالي لل  

 ينجز األنشطة .

مت تعلّ  عن طريق الحوار و المناقشة يتوصل إلى :ـ    
 

 قدرة هللا تعالى و عظمته تظهر في مخلوقاته. -
 هللا تعالى يحب تطهير النفس من الذنوب لدخول الجنة. -

 يستنتج الخالصة 

 
أتحقق من 
 تعلماني

يربط العبارة بما يناسبها . 1  
 السالم .يستخرج االية التي تدل على عقاب قوم سيدنا  صالح عليه . 2
  

 
 ينجز التمارين.

الحفظ 
 واالستظهار

إلى حفظ الّسورة خارج النّشاط الصّفي. المتعلمونـ دعوة  يحفظ السورة و   
 يستظهرها .
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 المقطع :03          الميدان:03          الوضعية :02             الدرس:02

  
 الميدان

 المادة وعالم األشياء

 
 كنولوجيةتربية علمية وت النشاط
     الهواء مادة مرنة . العنوان

 2×د45 المدة
 1/2 الحصة

 
 الكفاءة
 الختامية

يحّل مشكالت مـن حياتـه اليومية،مرتبطة بالتعامـل مع 
المتعلّقة بخواص مواردهالمادة،واألدوات الكهـربائيـة،بتجنيد 

 المادّة وتحواّلتها
 

 مركبات
 الكفاءة

 تي تميّـز تحوّل المادّة من التعـرّف على بعض الخواّص ال
في نفس المكان، يكون الشاقول  -حالة إلى أخرى.

 عموديا على األفق.
 الهدف
 التعلمي

 يتعرف على مميزات الهواء.
 

 التقويم لوضعية التعليمية التعلّميةا المراحل

 مرحلة
 

 االنطالق

 تقديم الوضعية االنطالقية و طرح المشكلة :

 

 يجيب عن األسئلة  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 مرحلة

 بناء
 التعلّمات

 98صمالحظة الصور المرفقة 
 نفخ بالون.: 01النّشاط 

 
 

 ماذا  يفعل صاحب الدراجة؟
 كيف يصير شكل اإلطار الخارجي؟

 ما السبب؟

 ماذا حدث للهواء؟

 أضغط على الهواء.: 02نشاط 

 

داخل  ماذا حدث للهواء -

 الحقنة؟

 هل تغير حجم الهواء؟ -

 ز الهواء؟بماذا يتمي -

 عن طريق المناقشة والحوار يتوصل االستاذ مع التالميذ إلى :

-  

  
يذكر سبب نفخ 

  .العجلة
 
 

  
 

يستخرج خطوات 
المسعى التّجريبي 

 في البحث.
 
 رضيّات.فيقدم 

 
 
 
 
 
 
 

 يستنج الخالصة
 
 

 

 استثمار

 المكتسبات

 

 99ص 2و 1حل التمارين 

 

 يجيب عن األسئلة
يكتشف األخطاء و 

 ها.يصحح
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 فهم المنطوق  الميدان

 فهم المنطوق النشاط

   الغواصة االستكشافية   الموضوع

 د45 المدة

 01 الحصة

 
الكفاءة 

 الختامية

ة مختلفة األنماط، ال سيما يفهم خطابات منطوق
 النمط الوصفي ويتجاوب معها.

 اتمركب

 الكفاءة

 *يردّ استجابة لما يسمع
 يتفاعل مع النّص المنطوق *
 يحلّل معالم الوضعية التواصلية*
  يقيّم مضمون النّص المنطوق*

الهدف 

 التعلمي

 يفهم ما يسمع و يتجاوب معه .

المقترح الوضعيات التعلمية والنشاط التقويم  المراحل 

يبدي رأيه  و يبن 

 أهمية االختراعات

 

 قطالمنا وعةرو جمال عن طةأشر مائدا تشاهد : األم االنطالقية   تقديم الوضعية
 . العالم حول مختلفة وشعوب قديمة تراحضا عن رىوأخ ،ئرالجزا في السياحية

 ؟ حالتروال راألسفا من دةئالفا هي ؟وما يوما األماكن هذه ةرزيا في ترفك فهل

 كنطو في السياحية قطالمنا وعةرو جمال يبين : األولى المهمة

مرحلة 

 االنطالق

يستمع إلى النص 
 ويبدي اهتماما

 
 

يجيب بجمل 
بسيطة تترجم 

 المعنى العام للنص
 

يعيد بناء أحداث 
 النص المنطوق

لبصري من طرف المعلم وأثناء ذلك يجب التواصل ا(  جمال بالدي )قراء النص المنطوق
الحس حركي والقرائن اللغوية. باألداءبينه وبين متعلميه مع االستعانة   

 68صالدليل 
 النص المنطوق

 
 فهم المنطوق:

 ؟ ذا يصف النصما  -
 ؟ كيف هي المظاهر الطبيعية في بالدي -
 ارفع يدك عندما تسمع مظهر من المظاهر الواردة في النص: -

 بة..الغا –الشاطئ  –الهضاب  –السهول  -الرمال
 ؟في الصيف ؟ ولماذا ح ياهل الجزائر وجهة للس

 ببالدنا المناطق مختلف في الجمال مظاهر عن سمعت ما لخص - -

مرحلة بناء 

 التعلمات

أفكار جديدة  بناء

ورد في  تدعم ما

 النص المنطوق

 تقويم اإلنجاز.

.أشاهد و أعبر  

 مالحظة الصورة و التعبير عنها ) يمكن تفويج التالميذ(

  
 

تمثل مناطق سياحية من الجزائر ، صف جمال كل مشهد ، وحدد ذه الصور ه

 موقعه و عين الصورة التي تشبه منطقتك.

 

التدريب 

رواالستثما  
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 .شفويتعبير  الميدان

 تعبير شفوي)أستعمل الصيغ( النشاط

 شرقا –غربا  –جنوبا –شماال  العنوان

 45 المدة

 02 الحصة

 
الكفاءة 

 الختامية

 

يصف شيئا انطالقا من سندات متنوعـة في وضعيات 
 تواصلية دالّة.

 اتمركب

 الكفاءة

 يتواصل مع الغير 
 يفهم حديثه

 يقدم ذاته ويعبر عنها
 

 

الهدف 

 التعلمي 

يعبر بلغة سليمة .  -  
 
 

 في وضعيات داللة يوظف الصيغة .
 

 

 

 

 
 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يتذكر مضمون النص 

 المنطوق.

 يجيب عن األسئلة.

 

 (جمال بالدي)العودة إلى النص المنطوق

 يطرح المعلم أسئلة حول المعنى العام للنص المنطوق.

 ؟    يعية التي ذكرت في النصالمظاهر الطب هي ما -

مرحلة 

 االنطالق

يجيب عن األسئلة، 

يكتشف الصيغ 

 ويوظفها.

 

 المرحلة األولى

 بناء الجمل المحتوية على الصيغ المستهدفة بطرح األسئلة .

 
 المرحلة الثانية.

 
 المرحلة الثالثة.

 .  الجهات كون جمال مستعمال  -

مرحلة بناء 

 التعلمات

ل يتدرب على استعما

الصيغ في وضعيات 

مشابهة ويستثمرها 

 في وضعيات جديدة.

 

 

 
 تكون اإلجابة شفوية .

التدريب 

 واالستثمار
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 .تعبير شفوي الميدان
 قراءة /شفوي  إنتاج النشاط
 جمالي بالدي./مناطق من بالدي  العنوان 

  
 د90=2×45 المدة

 03/04 الحصة
  

 
الكفاءة 

 الختامية
يصف شيئا انطالقا من سندات متنوعـة في 

 وضعيات تواصلية دالّة.
 اتمركب

 الكفاءة
 يتواصل مع الغير 

 يفهم حديثه
 يقدم ذاته ويعبر عنها

 
 

الهدف 
 التعلمي

 لغة سليمة .يعبر ب  -
يتعرف على مناطق من بالده و اإلنتاج الشفوي:

 يصفها في وضعيات دالة.
 يفهم ما يقرأ. القراءة: 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح لتقويم

لمناطقيذكر  ا  مرحلة االنطالق اذكر بعض المناطق السياحية التي تعرفها في الجزائر. - 

يعبر معتمدا 

  الصور على

 

 

 

يقرأ فقرات من 

النص قراءة 

.صحيحة  

 

يجيب عن 

.األسئلة  

 

يوظف الكلمات 

 الجديدة في جمل

 

 

 

يثري لغته بكلمات 

 جديدة

 )إنتاج شفوي(المرحلة األولى 

 128ص مطالبة التالميذ بفتح الكتب 

 

 

 

 لمرحلة الثانية )قراءة( ا

 و التعبير عنها  129ص  المصاحبة للنص.مالحظة الصورة ①

  

 القراءة الصامتة:②
 رك فرصة للتالميذ للقراءة الصامتة .ت

 ؟مع من  يسافر األطفال -
جمال و سحر  -جولة سياحية في الجزائر –:جولة إلى أوروبا النص يتحدث عن  -

 مناظر بالدي.
 القراءة الجهرية:③

 قراءة النص قراءة نموذجية من طرف المعلم مستعمال اإليحاء. -
ل على القراءة ، فقرة / فقرة )يبدأ بالمتمكنين حتى  ال مطالبة التالميذ بالتداو -

 يدفع المتأخرين إلى ارتكاب األخطاء (
 تذليل الصعوبات أثناء القراءة و شرح المفردات الجديدة و توظيفها في جمل

 مناقشة التالميذ عن فحوى النص والمعنى الظاهري له باألسئلة المناسبة.
 

مرحلة بناء 

 التعلمات

ارين ينجز التم

 فرديا .

 88ص3إنجاز التمارين في دفتر األنشطة، التمرين رقم
 

 

 التدريب و
 االستثمار
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 فهم المكتوب الميدان
 محفوظات النشاط
  المهاجرة الحمامة العنوان 

 د45 المدة
 05 الحصة

 
الكفاءة 

 الختامية
يقرأ نصوصا مختلفـة األنماط، مع التركيز على 
النمط الوصفي، تتكـوّن من ثمانين إلى مائة 

وعشرين كلمة أغلبها مشكـولة، قراءة سليمة 
 ويفهمها.

ات مركب
 الكفاءة

و يعيد بناء المعلومات الواردة في  يفهم ما يقرأ
وب ويستعمل المعلومات الواردة في النص المكت

 النص المكتوب
مؤشرات 

 الكفاءة
 يؤدّي المحفوظات أداء معبرا.

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

 كيف تقضي أوقات فراغك ؟ - يجيب عن األسئلة.
مرحلة 

 االنطالق

ينصت ويحسن 
 االستماع.

 
 يجيب عن األسئلة.
 يستظهر ماحفظ.

 رحلة األولى.الم

 مكتوبة بخط واضح. المقطوعةيعرض المعلم 

 
  قراءة صامتة للمقطوعة .

 طرح  سؤال حول فهم المعنى العام  للمحفوظة.
 قراءة القصيدة من قبل المعلم .

 مناقشة محتوى القصيدة من خالل األسئلة الموجهة
 شرح الكلمات المبهمة .

 
 المرحلة الثانية.

 .أجزاء  يتم تجزئة المحفوظة إلى -
 قراءة التالميذ للمحفوظة  قراءات فردية. -
 تحفيظ المحفوظة عن طريق المحو التدريجي. -

مرحلة بناء 
 تالتعلما

 يجيب عن األسئلة
 يستظهر.

 حفظ و أداء المحفوظة أداء معبرا.  -
التدريب 

 واالستثمار
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 فهم المكتوب الميدان
 قراءة وقواعد نحوية النشاط
 .  جمال بالدي العنوان

      الفعل الصحيح.
 د90 المدة

 7و6 الحصة

 
الكفاءة 

 الختامية
يقرأ نصوصا مختلفـة األنماط، مع التركيز على النمط 

لى مائة وعشرين كلمة الوصفي، تتكـوّن من ثمانين إ
 أغلبها مشكـولة، قراءة سليمة ويفهمها.

مركبة 
 الكفاءة

ويعيد بناء المعلومات الواردة في   *يفهم ما يقرأ
النص المكتوب ويستعمل المعلومات الواردة في 
يقيّم النص المكتوب و يستعمل إستراتيجية القراءة و 

 .مضمون النص المكتوب
مؤشرات 

 الكفاءة
القراءة الجهرية وعالمات الوقف، ويعبّر  يحترم شروط

 عن فهمه لمعاني النّص. الوصفي عن غيره.
 الفعل الصحيح  على عرفي  تو  

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يجيب شفويا عن 

 األسئلة.
مرحلة  ماهي المناطق التي زارتها العائلة؟

 االنطالق

 

يقرأ فقرات من 

ة النص قراء

 صحيحة

 يجيب عن األسئلة

يوظف الكلمات 

 الجديدة في جمل

 

 

 

الفعل على يتعرف 

 الصحيح 

 

 

 المرحلة األولى :القراءة

القراءة الصامتة:①  

وقراءة النص قراءة صامتة. 129ص يطلب المعلم من التالميذ فتح الكتب   

القراءة الجهرية:②  

قراءة جهرية معبرة)تجسيد األهداف الحس حركية(   

راءات الفردية:الق ③  

يفسح األستاذ المجال للمتعلمين لألداء مركزا على حسن القراءة وجودتها، وعلى من لم 

 يقرأ في حصة األداء،)فقرة/فقرة(.

(129صشرح وتوظيف عبارات أخرى من النص)كلماتي الجديدة كتاب التلميذ   

 

 المرحلة الثانية: التراكيب النحوية

بناء الجمل :  ① 

الجمل.المقروء وطرح أسئلة هادفة لبناء  العودة إلى النص  

 . كتابة الجملة على السبورة 

 العائلة  المطار. قصدت

 الطائرة و ارتفعت في الجو. اقلعت

 المناقشة: ②

 الكلمات الملونة  ؟ما نوع  -
 هل يوجد حرف علة في حروفها؟ -
 ماهي حروف العلة؟-

 االستنتاج :③
 يطرح المعلم أسئلة هادفة للوصول إلى:

 

 
 حرف من   الذي ال يوجد في حروفه األصلية  هو الفعل الصحيحالفعل 

 (ي.و.ا ) حروف العلّة
 مّد. –سأل  –مثل:  كتب 

 

-  

مرحلة بناء 

 التعلمات

 

 يجيب عن األسئلة

 ينجز النشاط.

 

 ضع خطا تحت الفعل الصحيح:

عجز – حرص –نفع  – وعد –أخذ   –شرب-قضى  –رفع– باع -طلب –طرأ  – قال –)حقق 

 (شد   –سار – أمر –قدر  -جرى   –فتح  -وصل  –

 

 التدريب 
 و

 االستثمار
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 فهم المكتوب الميدان

 . اإلمالئيةالظاهرة  قراءة و النشاط

      لف اللينة في الحروفاإل العنوان

د90 المدة  

8/9 الحصة  

 

 
الكفاءة 

 الختامية

يقرأ نصوصا مختلفـة األنماط، مع التركيز على النمط 

الوصفي، تتكـوّن من ثمانين إلى مائة وعشرين كلمة 

 أغلبها مشكـولة، قراءة سليمة ويفهمها.

 اتمركب

 الكفاءة

 اردة في النص ويعيد بناء المعلومات الو  *يفهم ما يقرأ
 *يستعمل المعلومات الواردة في النص المكتوب

 يقيّم مضمون النص *يستعمل إستراتيجية القراءة و 

مؤشرات 

 الكفاءة

يحترم شروط القراءة الجهرية وعالمات الوقف ويعبّر عن 

و يكتب األلف  عن غيره لوصفي فهمه لمعاني النّص. ا

 اللينة في األفعال كتابة صحيحة.

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يجيب عن 

 األسئلة.

مرحلة  العودة إلى النص المقروء وطرح أسئلة هادفة.

 االنطالق

يكتشف 

الشخصيات ويعبر 

 عنها

يقرأ فقرات من 

النص قراءة 

 صحيحة

يجيب عن 

 األسئلة

يوظف الكلمات 

الجديدة في 

 .جمل

 

 

 

 

 

 

يتعرف على 

 .الئيةظاهرة اإلمال

 

 

 

 

 المرحلة األولى :القراءة

القراءة الصامتة:①  

وقراءة النص قراءة صامتة. 129ص يطلب المعلم من التالميذ فتح الكتب   

القراءة الجهرية:②  

قراءة جهرية معبرة)تجسيد األهداف الحس حركية(   

القراءات الفردية: ③  

اءة وجودتها، وعلى من لم يفسح األستاذ المجال للمتعلمين لألداء مركزا على حسن القر

 يقرأ في حصة األداء،)فقرة/فقرة(.

 يحدد أفكار النص.

 

 المرحلة الثانية: الظاهرة االمالئية:

بناء الجمل :  ① 

الجمل وكتابتها على السبورة.العودة إلى النص المقروء وطرح أسئلة هادفة لبناء   

 

 المناقشة: ②

 بين المفرد و المثنى. و عين موضع االختالفالحظ الكلمات الملون ، -
 االستنتاج :③

 يطرح المعلم أسئلة هادفة للوصول إلى:

 

مرحلة بناء 

 التعلمات

 

يجيب عن 

 األسئلة

 ينجز النشاط.
يكتشف أخطاءه و 

 يصححها
 

 

89صنجاز التمارين في دفتر األنشطة،التمرين إ  
 

       

التدريب 

 واالستثمار
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 فهم المكتوب الميدان

 مطالعة  النشاط

 إنتاج كتابي 

 عجائب الدنيا  العنوان

رحلة وصف    

د45 المدة  

10/11 الحصة  

  

 
الكفاءة 

 الختامية

ط يقرأ نصوصا مختلفـة األنماط، مع التركيز على النم

الوصفي، تتكـوّن من ثمانين إلى مائة وعشرين 

 كلمة أغلبها مشكـولة، قراءة سليمة ويفهمها.

 اتمركب

 الكفاءة

ويعيد بناء المعلومات الواردة في   *يفهم ما يقرأ
يستعمل المعلومات الواردة في و النص المكتوب
يستعمل إستراتيجية القراءة و و النص المكتوب

 . بيقيّم مضمون النص المكتو
مؤشرات 

 الكفاءة

يحترم شروط القراءة الجهرية وعالمات الوقف ويعبّر 

عن غيره ويدمج  وصفيعن فهمه لمعاني النّص. ال

 مكتسباته ويوظفها

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

 يجيب عن األسئلة.
 تراث الجزائر  ثري و متنوع .

ن درستها في مادة التربية المدنية اذكر أنواع التراث التي سبق و أ  
مرحلة 

 االنطالق

 يقرأ -
يستعمل  -

المعلومات 
الواردة في 

 النص.
 

 

 يكمل كتابة الفقرة   -

 138ص  المطالعة ①

 القراءة الصامتة للسندات. -

-  
-  

-  
-  

-  
 . اختباريهطرح أسئلة  -
 تلخيص السندات. -

. 
 التعبير الكتابي. ②

 

 
 
 
 

مرحلة بناء 

 التعلمات

 مكانلليكتب وصفا 

مشاهدمستعينا بال  

 
 صف المكان الذي وصل إليه الطفل .

 التدريب و

 االستثمار
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 التاريخ العام الميدان

 تاريخ النشاط

  

العالقات الجزائرية مع  العنوان

 الدولة العثمانية

 

 د45 المدة

  

 
الكفاءة 

 الختامية

يعبر عن اعتزازه بمكانة الدولة الجزائرية الحديثة في 
منطقة البحر األبيض المتوسط  بعد ربط العالقة بين 
 صناعة  السفن و قوة األسطول البحري الجزائري.

 

مركبات 

 الكفاءة

يكتب فقرة يبين فيها مظاهر قوة الدولة الجزائرية 
 في العهد العثماني.

الهدف 

يالتعلم  

عالقات الجزائر  للتعرف علىعتماد سندات ا
 الخارجية 

 

 المراحل
 

 الوضعية التعليمية التعلمية

 

 مؤشرات التقويم
 

وضعية 
 االنطالق 

يذكر األوضاع  اتسمت عالقات الجزائر الخارجية بالصداقة و التعاون تارة و بالتوتر تارة أخرى .وضح ذلك
  العامة .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بناء 
 تالتعلّما

: تهما مناقش 02 و01 ينقراءة السند ـ  
 

  

-بم تميزت العالقة الجزائرية حول ماذا تتحدث القصيدة؟
 ؟ العثمانية

 
: تهاو مناقش 05و04و 03 ينقراءة السند  

  
فيم تمثلت مساعدة الجزائر للدولة  ؟  ما مظاهر ارتباط الجزائر بالدولة العثمانية -

 العثمانية؟

 

 المعركة ؟من دارت هذه  مع

 لماذا شاركت الجزائر فيها؟

 

 ن طريق المناقشة و الحوار يستنتج التالميذ مايلي :ع
و االحترام حيث أعطى  العثمانية بالصداقة  و التعاون  –اتسمت العالقة الجزائرية 

الحاكم العثماني  والي الجزائر شبه استقاللية في تسيير شؤون بلده كما وقفت 
 دولة العثمانية في كل األزمات التي مرت بها.جانب ال إلىالجزائر 
 

 
 
 
 
 

 ـ يقرأ الّسندات.
 
 
 

 ـ يتعرف على
المدن التي 
أسسها 
 الفاتحون

 
 
 
يتعرف على ـ 

عالقة الجزائر 
 بالدولة العثمانية 

 تعلماتي: قومأ التقويم 
العثمانية ودية ،اذكر موقفا  من المواقف التي –كانت العالقة الجزائرية 

 ذلكتجلى فيه 

ـ يعزز تعلماته 
عالقة حول 

الجزائر بالدولة 
   العثمانية
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 السكان و البيئة   الميدان

 جغرافيا  النشاط

أنواع المخاطر الكبرى و الوقاية  العنوان

 منها .

 اءات الوقائيةاإلجر

 د45 المدة

  

 
الكفاءة 

 الختامية

يقترح إجراءات  للتصرف أمام المخاطر 
الكبرى في المحيط القريب منه  بعد 

 الكشف عن حجم الخسائر التي تخلفها.
 

مركبات 

 الكفاءة

  يتعرف على المحميات الطبيعية في
 الجزائر 

  يساهم بسلوكه في حماية البيئة
 المحيطة.

الهدف 

مي التعل  

  التعرف على المخاطر الكبرى التي تهدد
 الجزائر و طرق الوقاية منها.

 
 

 المراحل
 

 الوضعية التعليمية التعلمية

 

 التقويممؤشرات 
 

وضعية 
 االنطالق 

 لمخاطر يذكر أهم اـ  ؟  المخاطر التي تهدد الجزائر اذكر ـ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بناء 
 التعلّمات

كالية دون اإلجابة عنها .قراءة اإلش 124ـ فتح الكتاب ص   
 

 :03و02و 01السند

  
 

ماهي أهم االحراءات 
لحماية الغابات من 

 الحرائق؟

كيف نتجنب أضرار  
 الزلزال ؟

كيف نتصدى لزحف 
 الرمال؟

 

:07و06و05النشاط   

 
  

لماذا عقد الملتقى 
 الجهوي؟

فائدة التشجير ؟ ما كيف نتفادى  
 الفياضانات ؟

 
و المناقشة يستنتج التالميذ مايلي: عن طريق الحوار  

 لتفادي أضرار الكوارث الطبيعية يجب :

 توعية المواطن  بأهمية الغابات.

 إقامة مراكز طوارئ لمكافحة الحرائق مجهزة بوسائل متطورة.

 تفادي بناء مساكن قرب الغابات و في األماكن المعرضة للزالزل.

 اإلطفاء.إقامة مسالك وسط الغابات لتسهيل وصول فرق 

 بناء السدود و إقامة حواجز غابية لمنع زحف الرمال.

 

 
 

مالحظة  -
 السندات.

 
 
 
 
 

 قراءات النصوص. -
 
 
 
 

استخالص أهم  -
 اإلجراءات.

 
 
 
 
 

يتعرف على  -
 أهم اإلجراءات 
الوقائية من الكوارث 

 الطبيعية . 
 
 

  

 ؟ ماهي التصرفات التي يجب عليها القيام بها عند الزلزال 

يذكر أهم  -

   لتصرفات.ا



  بلقاسم بدور :األستاذ المدرسة االبتدائية : مداحي سعيد  تيسمسيلت 

17:الدرس              01: الوضعية         03:الميدان          03: المقطع   
 الحياة المدنية  الميدان
 تربية مدنية النشاط
  الدرس

  تنظيف المدرسة 

  1 الحصة
د45 المدة  

 
الكفاءة 
بعد التعــرّف على المؤّسسات التعليمية ،يبيّن  الختامية

 ي تعليم  وتثقيف المواطن.أهّميتها ودورها ف
مركبات 
االبتدائية )يعرف المؤّسسات التعليمية    الكفاءة

 والمتوسطة والثانوية (
التعليمية يستغّل نصّا مالئما إلبراز دور المؤّسسة 

  في التعليم  وتثقيف المواطن
الهدف 
يعرف أن المدرسة ملكية عامة يجب المحافظة   التعلمي 

 عليها.
 

ضعيات التعلمية والنشاط المقترحالو التقويم  المراحل 

يجيب عن األسئلة 
 . 

 كيف تجد القسم كل صباح؟ -
 كيف يجب أن تتركه؟ -
-  

مرحلة 
 االنطالق

 يقرأ. -
 يفهم. -

 يستنتج. -
  يلخص. -

 أقرأ : 
 بعدما انهينا أنشطتنا ليوم الثالثاء صباحا قال المعلم: 

للحجرات و الساحة ما رأيكم يا أبنائي بالعودة مساء لنقوم بحملة نظافة 
 وترتيب األثاث و الوسائل؟

وافقنا على الفور ...وعندما حان الوقت انقسمنا إلى أفواج فتولى كل 
فوج مهمة معينة قام بها على أكمل وجه .أمست مدرستنا جميلة ، 

مساحتها نظيفة ، أثاثها مرتبا و نباتاتها مسقية و مشذية رجعت إلى 
ت : المدرسة يا ولدي ملك للجميع البيت و وصفت ألمي ما حدث فقال

وهي بيتكم الثاني ، فحافظوا عليها كي تبقى مكانا صالحا لطلب العلم و 
 المعرفة على الدوام.

      
 :أفهم
 فيم استشار المعلم تالميذه؟ -
 كيف كان جوابهم؟ -
 عالم تدل مشاركة التالميذ في حملة النظافة؟ -

 

 أالحظ:
 ى المحافظة على الممتلكات العامة.، و بين تلك التي تدل علالحظ الصور 

 

    

  
 أستنتج:

مدرستي ملكية عامة من واجبي المحافظة عليها و المشاركة في  
 كمحافظتي على ملكيتي الخاصة.تزيينها 

 

مرحلة بناء 
 التعلمات

 يذكر التصرفات.

 يكتب تعليمات.

 أنجز: 
 ة العامة. اذكر بعض التصرفات التي تدل على المحافظة على الملكي(1

 ال أكسر ........، ال أكتب .......،أعمل دائما على ....... أشارك في .....
اكتب فقرة بسيطة تتضمن تعليمات لزمالئك تدعوهم فيها إلى (2

 المحافظة على الملكية العامة للمؤسسة.
 

 التدريب و
 االستثمار
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 األعداد و الحساب. الميدان

 

 رياضيات النشاط

 (3) الكسور  العنوان

 د90 المدة

 1/2 الحصة

 
الكفاءة 

 الختامية

يحل مشكالت بتجنيد معارفه المتعلقة األعداد 
مقارنة  )قراءة وكتابة، 100000الطبيعية األصغر من

وترتيب، العالقات بينها واستعمال المعلومات 
الموجودة في كتابتها( والعمليات عليها )الجمع، 

الطرح، الضرب، القسمة باستعمال إجراءات 
  شخصية( والحساب بنوعيه )آلي ومتمعن فيه(.

مركبة 

يضع  سيرورة  شخصية للحساب بنوعيه )آلي  • الكفاءة
طرح وضرب ومتمعن فيه( ويضع عمليات جمع و

 األعداد الطبيعية، ويحل مشكالت جمعية وضربية.
 

الهدف 

 التعلمي 

 حساب مجموع كسور و أعداد طبيعية .

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

 إجراء العمليات .
 (الحساب الذهني :1

 القسمة االقليدية 

مرحلة 

 االنطالق

 

 

 

 

 

تصديق  -
وتنظيم 
التعلمات 

ديدة و الج
تحقيق 

االنسجام في 
 .المعارف

 

 

يشارك في  -
استنتاج 
 القاعدة.

 أكتشف:)2
  واالكتشافمرحلة البحث  -

 106صالمدونة على كتاب الرياضيات  ات عرض الوضعي-1
 قراءات فردية .قراءة الوضعية من طرف المعلم.تليها  -

 المناقشة والتبادل: -
 مالحظة حساب رائد. -
 . وع بنفس طريقة رائدمحساب المج -

-  
ولها حالطبيعية ثم أ األعدادلحساب مجموع كسور عشرية و أعداد طبيعية ، أجمع 

 أجمع البسوط و أحتفظ بنفس المقام. إلى كسر عشري ثم

 :نجز (أ3.

 فرديا  1حل الوضعية 

 
 :(تعلمت 4 

 األعداد الطبيعية لحساب مجموع كسور عشرية و أعداد طبيعية ، أحول
 بسوط و أحتفظ بنفس المقام.ثم أجمع ال ةر عشريوإلى كس

 131= 5+6+80+40= 5+6+8+4مثال: 
                 10  10   10 1010  10      10        

 

مرحلة 

بناء 

 التعلمات

ينجز التمارين 
 فرديا

يشارك في 
التصحيح 
 الجماعي 

 أتمرن   -
 70 التمارين ص 2حل  -

 
 

 التدريب

 و
 االستثمار
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 الحسابية  األعداد الميدان

 

 رياضيات النشاط

 (4)  الكسور  العنوان

 د90 المدة

 1/2 الحصة

 
الكفاءة 

 الختامية

يحل مشكالت بتجنيد معارفه المتعلقة األعداد 
اءة وكتابة، مقارنة )قر 100000الطبيعية األصغر من

وترتيب، العالقات بينها واستعمال المعلومات 
الموجودة في كتابتها( والعمليات عليها )الجمع، 

الطرح، الضرب، القسمة باستعمال إجراءات 
  شخصية( والحساب بنوعيه )آلي ومتمعن فيه(.

مركبة 

يضع  سيرورة  شخصية للحساب بنوعيه )آلي  • الكفاءة
مليات جمع وطرح وضرب ومتمعن فيه( ويضع ع

 األعداد الطبيعية، ويحل مشكالت جمعية وضربية.
 

الهدف 

 التعلمي 

حصر كسر بين عددين طبيعيين 
 متتاليين .

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

 الناتج يكتب 

  على األلواح.

  (الحساب الذهني :1

 تفكيك أعداد.
مرحلة 

 االنطالق

 

 

 

 

 

ق تصدي -
وتنظيم 
التعلمات 
الجديدة و 
تحقيق 

االنسجام 
 .في المعارف

 

 

يشارك في  -
استنتاج 
 القاعدة.

 أكتشف:)2
  واالكتشافمرحلة البحث  -

 107صالمدونة على كتاب الرياضيات  ات عرض الوضعي-1
 قراءة الوضعية من طرف المعلم. -
 قراءات فردية . -

 المناقشة والتبادل:
 عمل فردي يليه عمل ثنائي -

 الكسور على المستقيم المدرج .كتابة  -
 
 الحوصلة والتأسيس: -

لحصر كسر بين عددين طبيعين اكتبه على شكل مجموع عدد طبيعي و 
 عشري . كسر 

 
 :نجز (أ3

 
 
 :(تعلمت 4

يمكن حصر كل كسر بين عددين طبيعيين متتاليين بعد كتابته على شكل مجموع 
 عدد طبيعي و كسر عشري بسطه اصغر من مقامه .

 

حلة مر

بناء 

 التعلمات

ينجز  -
التمارين 

 فرديا
يشارك في  -

التصحيح 
 الجماعي 

 71حل التمارين ص أتمرن  و أبحث  -

 
  

 
 

 التدريب

 و

االستثما

 ر
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 األعداد و الحساب  الميدان

 

 رياضيات اطالنش

 (2قياس المدد) العنوان

 د90 المدة

 1/2 الحصة

 
الكفاءة 

 الختامية

يحل مشكالت بتجنيد معارفه المتعلقة األعداد 
)قراءة وكتابة، مقارنة  100000الطبيعية األصغر من

وترتيب، العالقات بينها واستعمال المعلومات 
الموجودة في كتابتها( والعمليات عليها )الجمع، 

، الضرب، القسمة باستعمال إجراءات الطرح
  شخصية( والحساب بنوعيه )آلي ومتمعن فيه(.

مركبة 

يضع  سيرورة  شخصية للحساب بنوعيه )آلي  • الكفاءة
ومتمعن فيه( ويضع عمليات جمع وطرح وضرب 

 األعداد الطبيعية، ويحل مشكالت جمعية وضربية.
 

الهدف 

 التعلمي 

تعليم أحداث باستعمال الوحدات 
 لمناسبة .ا

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

النتيجة يكتب 

  على األلواح.

  (الحساب الذهني :1
 كتابة عدد طبيعي انطالقا من تفكيكه .

 

مرحلة 

 االنطالق

 

 

 

 

 

تصديق  -
وتنظيم 
التعلمات 
الجديدة و 
تحقيق 

االنسجام 
في 

 .المعارف
 

 

يشارك  -
في 

استنتاج 
 القاعدة.

 أكتشف:)2
  واالكتشافمرحلة البحث  -

 108صالمدونة على كتاب الرياضيات  ات عرض الوضعي-1
 قراءة الوضعية من طرف المعلم. -
 قراءات فردية . -

 المناقشة والتبادل: -
 عمل فردي يليه عمل ثنائي

 حساب مدة السفر. -
 حساب عدد األيام . -
 تاريخ العودة .  -

 :التأسيسالحوصلة و 
 دد أقوم بتحويلها إلى نفس الوحدة.عمليات على الم إلجراء -
 :نجز (أ3

 ينجز األنشطة فرديا .

 
 

 :(تعلمت 4
 المدة : هي الزمن الذي ينقضي بين حدثين محددين.

 االجراء عمليات على المدد ،قوم بتحويل القياسات إلى نفس الوحدة 
 

مرحلة 

بناء 

 التعلمات

ينجز التمارين 
 فرديا

يشارك في 
التصحيح 
 الجماعي 

 
 65 حل التمارين ص مرن  و أبحث أت

 
  

 
 

 

 التدريب

 و

االستثما

 ر
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 الهيكلة والبناء الميدان

 تربية بدنية  النشاط

  اللعب الجماعي. الموضوع

  

د 60 المدة  

1/2 الحصة  

 
الكفاءة 

 الختامية

 

 يستثمر فضاء الممارسة بما
 يتماشى ونوعية النشاط

مركبات 

 الكفاءة

  ئه في الدفاع والهجومالمساهمة مع زمال

الهدف 

 التعلمي 

 القيام بعمليات فردية في الهجوم والدفاع

لتقويما  المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح 

يحافظ على  -
الموقع ضمن 
 المجموعة 

 د(10وضعية األولى)
 األستاذيقودها قائد الفوج في فرقته تحت إشراف تسخين عام: •
 مرونة من اجل تحسين االستعداد البدني: حركات ال تسخين خاص •

مرحلة 

 التهيئة 

 

-  

 د(:20) ولىالوضعية األ
 .لعبة التمريرات الخمسة 

. 
 العبين ينتقلون في فضاء محدود. 6من  انمكون فريقان -
 .تمريرات 5عند إشارة األستاذ يحاول كل فريق تحقيق  -
 تمريرات يسجل نقطة. 5الفريق الذي يحقق  -

 نقاط. 5تحصل على  الفريق الفائز من -
 

 د(:20) نيةالوضعية الثا
 

 لعبة الهجوم و الدفاع 
 

 

ة 
حل

ر
م

ال
ة

سي
سا

أل
ا

 
 

 يسجل سلوك المتعلم 
بعض الحاالت  إبراز

اللعب : أثناءالتصرفية   
/ التسرع/  كاألنانية

......وضعية الذراعين  

 د(:10الوضعيةالرابعة   )  ▪
 صةقد تكون بلعبة هادئة أو بحوصلة ما جاء في الح ▪
 تعلن فيها النتائج ان كانت هناك العاب تنافسية ▪
 جمع عناصر القسم على حسب الفرق . ▪
 كل قائد يدلي بمالحظاته. ▪
 .األستاذإعطاء توجيهات من طرف  ▪
 األستاذمناقشة جماعية بين التالميذ و  ▪

وء
د
ه
ال

ى 
إل

ع 
و
ج

ر
ال

 

 

 

 



  بلقاسم بدور :األستاذ المدرسة االبتدائية : مداحي سعيد  تيسمسيلت 

 
 :تربية موسيقيةالنشاط
 30-28: األسبوع   01/02: الحصة               15: المذكرة   : اآلالت الموسيقية    .           العنوان

 :الكفاءة الختامية
 يستمع إلى التشكيالت و المجموعات الموسيقية قصد التعرف على أنواع اآلالت التي تستعملها.  -
يؤدي مجموعة من األغاني التربوية، اعتمادا على إمكاناته الصوتية باستعمال تقنيات الصوت  -

 الواحد.
 :لهدف التعلمي  ا
 التعرف على صوت آلة الناي. -
 أداء سليما. عمي منصورأداء أنشودة  -

 التقويم الوضعية التعلمية و النشاط المقترح الوضعيات 

وضعية 
 اإلنطالق  

 الموسيقية  اآلالتاذكر أنواع 
يذكر أنواع 

 اآلالت الموسيقية 

بناء 
 التعلمات

 

التذوق 
الموسيقي 
 واالستماع

اآلالت اإليقاعية يتعرف االستماع إلى نماذج من أصوات  انطالقا من
 .  آلة النايعلى 

، وهو  القصب يصنع الناي من نبات  .نفخيةآلة موسيقية  الناي
 .عبارة عن قصبة جوفاء، مفتوحة الطرفين

 يستمع  -
التعرف على  -

 الدف .  

التدريب و 
 االستثمار 

األغنية 
التربوية 
 والنشيد

 " على الّسبورة   منصورعمي  تدوين أنشودة "
 عمي منصور النجار

  عمي منصور النجار

 يضحك في يده المنشار

  يعمل يعمل وهو يغني

  أشعارفي فمه دوما 

 قلت لعمي عندي لعبة

 اصنع لي بيتا للعبة

  هز الراس الراس وقال

  األطفال أهوى أهوى انأ

 بعد قليل عدت إليه

  حلو بين يديه شيء

  سواه عمي منصور

 من بيت العصفورأحلى 
 قراءته من الطرفين)األستاذ و المتعلم(

 تلحينه باالعتماد على الشريط .
 ترديد المقطع فرادى و جماعيا.

 .  األولتحفيظ الجزء 

  عمي منصور النجار

 يضحك في يده المنشار

  يعمل يعمل وهو يغني

  أشعارفي فمه دوما 

 قلت لعمي عندي لعبة

  اصنع لي بيتا للعبة

 يؤدي أداء -

 منسجما للمقطع.

 



تدائية : مداحي سعيد المدرسة االب تيسمسيلت    بلقاسم بدور :األستاذ 

                                    لث.الثّا :المقطع 

.إسالمية: تربية النشاط  
الجليس الصالح . مثل  :العنوان  
:القرآن الكريم والحديث الشريف. الميدان  

لقرآن الكريم والحديث الّشريف قراءة واستظهارا في وضعيات :يحسن المتعلم تناول ما حفظ من االكفاءة الختامية 
 تعلّمية مختارة .
: الحفظ واالستظهار الصّحيح ، الفهم الّسليم ، االستدالل والّسلوك .  مركبات الكفاءة  
: التاّلوة الّسليمة ، االستدالل الصّحيح ، التّرتيل الّسليم ، القيم واألخالق المستفادة .مؤشرات الكفاءة  

 ا

 مؤشرات التقويم  النّشاطات الخطوات
إثارة دوافع 
المتعلّمين 
 إلى التّعلّم

 كيف تختار أصدقاءك؟ ؟ -

 ماهي الصفات التي تفضلها فيهم؟ -

 

 

 يذكر أهم الصفات.

 قراءة
 السند

 
التعرف على 

معاني 
 الحديث

الحديث النبوي الشريف. وقراءة 74ص يدعى المتعلّمون إلى فتح الكتاب   
.وتحليله  الحديث تعلمين إلى قراءةـ دعوة الم  

 قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم:  -

إِنََّما َمثَُل الجليس الصالُح والجليُس السوِء كحاِمِل المسك، ونافخِ الِكْيِر فحامُل  )  -
ا أن تِجَد منه ريحا طي ِبة، ونافُخ  المسك: إِما أن يُْحِذيََك، وإِما أن تبتاع منه، وإِمَّ

 ( ا أن يَحرَق ثِيَابََك، وإِما أن تجد منه ريحا خبيثَةالكير: إِم

-  

الحديثيقرأ   
 
 
 

 
 
 

ممارسة 
أنشطة 
 التّعلم

.75 ينجز األنشطة ص  
 يكمل النص بما يناسب: .1

 
 طريق الخير. –السيئة  –العطر الطيب  –األصحاب  -الصالح -ينصحك

من  بين لنا رسول هللا )ص( أهمية حسن اختيار .........، لما في ذلك
 على اإلنسان و شبه تأثير الصديق ............... ببائع.................. تأثير 

فهو إن لم تشتر منه فستنتفع من الرائحة الطيبة إذا جلست معه ، 
الصديق  فكذلك الصديق الصالح............ بكل ما فيه خير لك ، أما 

.... ، مثلما يترك السيئ فسيعلمك األخالق .........التي تبعدك عن .....
الحداد رائحة كريهة في من يقترب منه إن لم يحرق الشرر المتطاير من 

 موقده ثوبه
 

 يصنف صفات الصديق الصالح و صديق السوء في جدول  .2
-الكبير يحترم-يصلي-يكذب-يساعد اآلخرين-يغش -يدرس جيدا

 يحفظ القران.-يضرب اآلخرين
  

 صديق السوء الصديق الصالح

................................ ....................................... 

-  

 
 
 

 ينجز األنشطة 
 
 
 
 

 
 تعلمت

عن طريق الحوار و المناقشة يتوصل إلى :ـ   
 
يرشدنا ديننا الحنيف إلى  مجالسة الصالحين و حسن اختيار األصحاب.   

 علي مصاحبة األخيار و االبتعاد عن أصحاب السوء.
صحابة كرام اقتدوا به ونقلوا لنا أحاديثه وأفعاله. )ص(كان للرسول   

 

 
 

 يستنتج الخالصة 
 

 
أتحقق من 

 تعلّماتي

 

 أتحقق من تعلماني:
 76ص  2 و 1حل التمرينين 

  

 
 ينجز التمارين.

 

 



تدائية : مداحي سعيد المدرسة االب تيسمسيلت    بلقاسم بدور :األستاذ 

01:الدرس             04: الوضعية         04:الميدان          04: المقطع  

  
 الميدان

 شياءالمادة وعالم األ

 
 تربية علمية وتكنولوجية النشاط
     أدوات الكهرباء  العنوان
 2×د45 المدة
 1/2 الحصة

 
 الكفاءة
 الختامية

يحّل مشكالت مـن حياتـه اليومية،مرتبطة بالتعامـل 
المتعلّقة مواردهمع المادة،واألدوات الكهـربائيـة،بتجنيد 

 بخواص المادّة وتحواّلتها
 

 مركبات
 الكفاءة

 لتحلّي بالحـذر عند استخدام األدوات الكهربائيةا

 الهدف
 التعلمي

 يميز بين الجسم الناقل والعازل للكهرباء . 
 

 التقويم لوضعية التعليمية التعلّميةا المراحل

 مرحلة
 

 االنطالق

 تقديم الوضعية االنطالقية و طرح المشكلة :

 

 يجيب عن األسئلة  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 مرحلة
 بناء

 تعلّماتال

 106صمالحظة الصور المرفقة 
 .أبحث عن العطب : 01النّشاط 

   

 ( أين هو ؟2هل اكتشفت الخطأ؟                                 (1

 .أفحص سلك التوصيل: 02نشاط 

  

 الحظ سلك التوصيل 
 سم الجزء الناقل للكهرباء

هل يضيء المصباح إذا 
 استبدلناه بمادة أخرى؟

 المناقشة والحوار يتوصل االستاذ مع التالميذ إلى :عن طريق 

-  

  
 يذكر الخطأ.

 
 

  
 

يستخرج خطوات 
المسعى التّجريبي 

 في البحث.
 

 رضيّات.فيقدم 
 

 
 
 
 
 
 

 يستنج الخالصة
 
 

 استثمار

 المكتسبات
 

 107ص 2و 1حل التمارين 

 

 يجيب عن األسئلة
يكتشف األخطاء و 

 يصححها.
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 02الجزئية :                               08المقطع :                                األسفار الرحالت والمقطع: عنوان 

 

  
 فهم المنطوق  الميدان

 فهم المنطوق النشاط

     صحراؤنا الجميلة. الموضوع

 د45 المدة

 01 الحصة

 
الكفاءة 

 الختامية

يفهم خطابات منطوقة مختلفة األنماط، ال سيما 
الوصفي ويتجاوب معها.النمط   

 اتمركب

 الكفاءة

 *يردّ استجابة لما يسمع
 يتفاعل مع النّص المنطوق *
 يحلّل معالم الوضعية التواصلية*
  يقيّم مضمون النّص المنطوق*

الهدف 

 التعلمي

 يفهم ما يسمع و يتجاوب معه .

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

ت يتجدث عن ثقافا

 أخرى

 

 قطالمنا وعةرو جمال عن طةأشر مائدا تشاهد : األم االنطالقية   تقديم الوضعية
 . العالم حول مختلفة وشعوب قديمة تراحضا عن رىوأخ ،ئرالجزا في السياحية

 ؟ حالتروال راألسفا من دةئالفا هي ؟وما يوما األماكن هذه ةرزيا في ترفك فهل

 .مختلفة رىأخ ثقافاتو شعوب عن حدثيت : الثانية   المهمة

مرحلة 

 االنطالق

يستمع إلى النص 
 ويبدي اهتماما

 
 

يجيب بجمل 
بسيطة تترجم 

 المعنى العام للنص
 

يعيد بناء أحداث 
 النص المنطوق

من طرف المعلم وأثناء ذلك يجب التواصل ( نا الجميلةؤصحرا )قراء النص المنطوق
الحس حركي والقرائن اللغوية. باألداءالبصري بينه وبين متعلميه مع االستعانة   

 69صالدليل 
 النص المنطوق

 
 فهم المنطوق:

 سم المدن التي سمعتها في النص -
 أين تقع؟ -

 أكمل القول:  -
 مدينة ألف قبة هي:.... -
 مدينة أجمل غروب هي:...... -
 المدينة الحمراء هي:....... -
 كيف هي رمال تيميمون؟ -
 ماهي صفات سكان أهل الصحراء؟ -
-  

ء مرحلة بنا

 التعلمات

أفكار جديدة  بناء

ورد في  تدعم ما

 النص المنطوق

 تقويم اإلنجاز.

.أشاهد و أعبر  

 مالحظة الصورة و التعبير عنها ) يمكن تفويج التالميذ(

  
 

 تعرف على كل مدينة  سمعت عنها في النص.
 صف ما يميز كل منها.

التدريب 

رواالستثما  
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02الجزئية :                               08المقطع :                               الرحالت و األسفار المقطع: عنوان   

 

 

 
 .تعبير شفوي الميدان

 تعبير شفوي)أستعمل الصيغ( النشاط

  ظروف المكان. العنوان

 45 المدة

 02 الحصة

 
الكفاءة 

 الختامية

 

يصف شيئا انطالقا من سندات متنوعـة في وضعيات 
لّة.تواصلية دا  

 اتمركب

 الكفاءة

 يتواصل مع الغير 
 يفهم حديثه

 يقدم ذاته ويعبر عنها
 

 

الهدف 

 التعلمي 

يعبر بلغة سليمة .  -  
 
 

 في وضعيات داللة يوظف الصيغة .
 

 

 
 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يتذكر مضمون النص 

 المنطوق.

 يجيب عن األسئلة.

 

 (نا الجميلة ؤصحرا)المنطوقالعودة إلى النص 

 يطرح المعلم أسئلة حول المعنى العام للنص المنطوق.

 كيف هي رمال تيميمون؟ -
 ماهي صفات سكان أهل الصحراء؟ -

مرحلة 

 االنطالق

يجيب عن األسئلة، 

يكتشف الصيغ 

 ويوظفها.

 

 المرحلة األولى

 بناء الجمل المحتوية على الصيغ المستهدفة بطرح األسئلة .

 السماء الصافية . تحتسياح بالمكوث ينعم ال -

 هم من مناظر خالبة.حوليمتع السياح عيونهم بما  -

 السكان الرائعين. بينيأنس السياح  -

 المرحلة الثانية.

  
 

 المرحلة الثالثة.

 .  الجهات كون جمال مستعمال  -

مرحلة بناء 

 التعلمات

 

 

يتدرب على استعمال 

الصيغ في وضعيات 

مشابهة ويستثمرها 

 وضعيات جديدة. في

 

 

 
 تكون اإلجابة شفوية .

التدريب 

 واالستثمار



تدائية : مداحي سعيد المدرسة االب تيسمسيلت    بلقاسم بدور :األستاذ 

 

 02الجزئية :                  08المقطع :                      الرحالت و األسفارالمقطع: عنوان 

 
  

 .تعبير شفوي الميدان
 قراءة /إنتاج شفوي  النشاط
 التزحلق على الرمال. العنوان 

 حكايات في حقيبتي 
  

 د90=2×45 المدة
 03/04 الحصة

  

 
الكفاءة 
 الختامية

يصف شيئا انطالقا من سندات متنوعـة في 
 وضعيات تواصلية دالّة.

 اتمركب
 الكفاءة

 يتواصل مع الغير 
 يفهم حديثه

 يقدم ذاته ويعبر عنها
 
 

الهدف 
 التعلمي

 يعبر بلغة سليمة .  -
رياضة التزحلق يتعرف على اإلنتاج الشفوي:

 و يصفها في وضعيات دالة. ى الرمال عل
 يفهم ما يقرأ. القراءة: 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح لتقويم

مميزات يذكر  

 المنطقة .
 مرحلة االنطالق مميزات الصحراء.اذكر  -

يعبر معتمدا 

الصور  على  

 

 

 

يقرأ فقرات من 

النص قراءة 

.صحيحة  

 

يجيب عن 

.األسئلة  

 

لكلمات يوظف ا

 الجديدة في جمل

 

 

 

يثري لغته بكلمات 

 جديدة

 )إنتاج شفوي(المرحلة األولى 

 132ص مطالبة التالميذ بفتح الكتب 
 

  

 

 لمرحلة الثانية )قراءة( ا

 و التعبير عنها  129ص  المصاحبة للنص.مالحظة الصورة ①

 

 

 القراءة الصامتة:②

 رك فرصة للتالميذ للقراءة الصامتة .ت
 ؟يسافر األطفال  مع من -
جمال و سحر  -جولة سياحية في الجزائر –:جولة إلى أوروبا النص يتحدث عن  -

 مناظر بالدي.
 القراءة الجهرية:③

 قراءة النص قراءة نموذجية من طرف المعلم مستعمال اإليحاء. -
مطالبة التالميذ بالتداول على القراءة ، فقرة / فقرة )يبدأ بالمتمكنين حتى  ال  -

 تأخرين إلى ارتكاب األخطاء (يدفع الم
 تذليل الصعوبات أثناء القراءة و شرح المفردات الجديدة و توظيفها في جمل

 مناقشة التالميذ عن فحوى النص والمعنى الظاهري له باألسئلة المناسبة.
 

مرحلة بناء 

 التعلمات

ينجز التمارين 

 فرديا .

 92ص3إنجاز التمارين في دفتر األنشطة، التمرين رقم
 

 

 التدريب و
 االستثمار
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 فهم المكتوب الميدان
 محفوظات النشاط
  الحمامة المهاجرة العنوان 
 د45 المدة
 05 الحصة

 
الكفاءة 
 الختامية

مختلفـة األنماط، مع التركيز على  يقرأ نصوصا
النمط الوصفي، تتكـوّن من ثمانين إلى مائة 

وعشرين كلمة أغلبها مشكـولة، قراءة سليمة 
 ويفهمها.

ات مركب
 الكفاءة

و يعيد بناء المعلومات الواردة في  يفهم ما يقرأ
النص المكتوب ويستعمل المعلومات الواردة في 

 النص المكتوب
مؤشرات 
 الكفاءة

 يؤدّي المحفوظات أداء معبرا.

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

 كيف تقضي أوقات فراغك ؟ - يجيب عن األسئلة.
مرحلة 
 االنطالق

ينصت ويحسن 
 االستماع.

 
 يجيب عن األسئلة.

 يستظهر ماحفظ.

 المرحلة األولى.

 مكتوبة بخط واضح. المقطوعةيعرض المعلم 

 
  متة للمقطوعة .قراءة صا

 طرح  سؤال حول فهم المعنى العام  للمحفوظة.
 قراءة القصيدة من قبل المعلم .

 مناقشة محتوى القصيدة من خالل األسئلة الموجهة
 شرح الكلمات المبهمة .

 
 المرحلة الثانية.

 .يتم تجزئة المحفوظة إلى أجزاء  -
 قراءة التالميذ للمحفوظة  قراءات فردية. -
 ة عن طريق المحو التدريجي.تحفيظ المحفوظ -

مرحلة بناء 
 تالتعلما

 يجيب عن األسئلة
 يستظهر.

 حفظ و أداء المحفوظة أداء معبرا.  -
التدريب 

 واالستثمار
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 المكتوب فهم الميدان
 قراءة وقواعد نحوية النشاط
 .  جمال بالدي العنوان

      المعتل.الفعل 
 د90 المدة
 7و6 الحصة

 
الكفاءة 
 الختامية

يقرأ نصوصا مختلفـة األنماط، مع التركيز على النمط 
الوصفي، تتكـوّن من ثمانين إلى مائة وعشرين كلمة 

 أغلبها مشكـولة، قراءة سليمة ويفهمها.
بة مرك

 الكفاءة
ويعيد بناء المعلومات الواردة في   *يفهم ما يقرأ

النص المكتوب ويستعمل المعلومات الواردة في 
يقيّم النص المكتوب و يستعمل إستراتيجية القراءة و 

 .مضمون النص المكتوب
مؤشرات 
 الكفاءة

يحترم شروط القراءة الجهرية وعالمات الوقف، ويعبّر 
 الوصفي عن غيره.عن فهمه لمعاني النّص. 

 معتل.الفعل ال على عرفتيو  

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يجيب شفويا عن 

 األسئلة.
مرحلة  ماهي المناطق التي زارتها العائلة؟

 االنطالق

 

يقرأ فقرات من 

النص قراءة 

 صحيحة

 يجيب عن األسئلة

يوظف الكلمات 

 الجديدة في جمل

 

 

 

لى حروف يتعرف ع

 العلة .

الفعل على يتعرف 

 المعتل.

 

 

 المرحلة األولى :القراءة

القراءة الصامتة:①  

وقراءة النص قراءة صامتة. 133ص يطلب المعلم من التالميذ فتح الكتب   

القراءة الجهرية:②  

قراءة جهرية معبرة)تجسيد األهداف الحس حركية(   

القراءات الفردية: ③  

علمين لألداء مركزا على حسن القراءة وجودتها، وعلى من لم يفسح األستاذ المجال للمت

 يقرأ في حصة األداء،)فقرة/فقرة(.

(134صشرح وتوظيف عبارات أخرى من النص)كلماتي الجديدة كتاب التلميذ   

 

 المرحلة الثانية: التراكيب النحوية

 ①بناء الجمل : 

الجمل.العودة إلى النص المقروء وطرح أسئلة هادفة لبناء   

 . كتابة الجملة على السبورة 

 أسطورة المالكمة. لقيهانواي و  زارين و الرجل إلى الصوصل 

 المناقشة: ②

 الكلمات الملونة  ؟ما نوع  -
 هل يوجد حرف علة في حروفها؟ -
 ماهي حروف العلة؟-
 كيف نسمي الفعل الذي يكون أحد حروفه األصلية حرف علة؟ -

 االستنتاج :③
 هادفة للوصول إلى:يطرح المعلم أسئلة 

 

 

مرحلة بناء 

 التعلمات

 

 يجيب عن األسئلة

 ينجز النشاط.

 

 التدريب  93 ص 2و 1حل التمرين 
 و

 االستثمار



تدائية : مداحي سعيد المدرسة االب تيسمسيلت    بلقاسم بدور :األستاذ 

 02الجزئية :                               08المقطع :                               الرحالت و األسفار المقطع: عنوان 

  
 فهم المكتوب الميدان

لنشاطا  الصرفية.الظاهرة  قراءة و 

      المفرد و الجمع المذكر السالم. العنوان

د90 المدة  

8/9 الحصة  

 

 
الكفاءة 

 الختامية

يقرأ نصوصا مختلفـة األنماط، مع التركيز على النمط 

الوصفي، تتكـوّن من ثمانين إلى مائة وعشرين كلمة 

 أغلبها مشكـولة، قراءة سليمة ويفهمها.

 تامركب

 الكفاءة

 ويعيد بناء المعلومات الواردة في النص   *يفهم ما يقرأ
 *يستعمل المعلومات الواردة في النص المكتوب

 يقيّم مضمون النص *يستعمل إستراتيجية القراءة و 

مؤشرات 

 الكفاءة

يحترم شروط القراءة الجهرية وعالمات الوقف ويعبّر عن 

 .عن غيره لوصفي فهمه لمعاني النّص. ا

 يحول من المفرد إلى الجمع.

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

 يجيب عن األسئلة.
 ماهي الدول  التي زارها الرجل؟ -

 بمن التقى في المدينة المنورة؟ -

مرحلة 

 االنطالق

يكتشف الشخصيات 

 ويعبر عنها

يقرأ فقرات من النص 

 قراءة صحيحة

 يجيب عن األسئلة

ات يوظف الكلم

 .الجديدة في جمل

 

 

 

 

 

 

يذكر التغيير الذي طرأ 

عند على المفرد 

 الجمع.

 

 

 

 

 

 

 

 يستنتج القاعدة.

 المرحلة األولى :القراءة

القراءة الصامتة:①  

وقراءة النص قراءة صامتة.133ص يطلب المعلم من التالميذ فتح الكتب   

القراءة الجهرية:②  

كية(قراءة جهرية معبرة)تجسيد األهداف الحس حر   

القراءات الفردية: ③  

يفسح األستاذ المجال للمتعلمين لألداء مركزا على حسن القراءة وجودتها، وعلى من لم 

 يقرأ في حصة األداء،)فقرة/فقرة(.

 يحدد أفكار النص.

 

 المرحلة الثانية: الظاهرة االمالئية:

 ①بناء الجمل : 

ل وكتابتها على السبورة.الجمالعودة إلى النص المقروء وطرح أسئلة هادفة لبناء   

 

 المناقشة: ②

 الجمع.و عين موضع االختالف بين المفرد و الحظ الكلمات الملون ، -
 االستنتاج :③

 يطرح المعلم أسئلة هادفة للوصول إلى:

 

مرحلة بناء 

 التعلمات

 ينجز النشاط.
يكتشف أخطاءه و 

 يصححها

 

93صنجاز التمارين في دفتر األنشطة،التمرين إ  
 

دريب الت

 واالستثمار



تدائية : مداحي سعيد المدرسة االب تيسمسيلت    بلقاسم بدور :األستاذ 

 02الجزئية :                               08المقطع :                               الرحالت و األسفار المقطع: عنوان 

 
 فهم المكتوب الميدان

 مطالعة  النشاط

 إنتاج كتابي 

 عجائب الدنيا  العنوان

  تعيين موقع .

د45 المدة  

10/11 الحصة  

  

 
 الكفاءة

 الختامية

يقرأ نصوصا مختلفـة األنماط، مع التركيز على النمط 

الوصفي، تتكـوّن من ثمانين إلى مائة وعشرين 

 كلمة أغلبها مشكـولة، قراءة سليمة ويفهمها.

 اتمركب

 الكفاءة

ويعيد بناء المعلومات الواردة في   *يفهم ما يقرأ
يستعمل المعلومات الواردة في و النص المكتوب

يستعمل إستراتيجية القراءة و و كتوبالنص الم
 . يقيّم مضمون النص المكتوب

مؤشرات 

 الكفاءة

يحترم شروط القراءة الجهرية وعالمات الوقف ويعبّر 

عن غيره ويدمج  وصفيعن فهمه لمعاني النّص. ال

 مكتسباته ويوظفها

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

 يجيب عن األسئلة.
راث الجزائر  ثري و متنوع .ت  

 اذكر أنواع التراث التي سبق و أن درستها في مادة التربية المدنية 
مرحلة 

 االنطالق

 يقرأ -
يستعمل  -

المعلومات 
الواردة في 

 النص.
 

 

 يكمل كتابة الفقرة   -

 138ص  المطالعة ①

 القراءة الصامتة للسندات. -
 . اختباريهطرح أسئلة  -
 تلخيص السندات. -

. 
 ر الكتابي.التعبي ②

 ء الجدولأكمل مل
 

 
 
 

مرحلة بناء 

 التعلمات

 يرسم مخططا .

يبين موقع منزل أحمد 

 معتمدا على نص.

 

 

 التدريب و

 االستثمار

 



تدائية : مداحي سعيد المدرسة االب تيسمسيلت    بلقاسم بدور :األستاذ 

03:الدرس          03: الوضعية          03:الميدان            03: المقطع  
 

 التاريخ العام الميدان

 تاريخ النشاط

  

الجزائرية مع العالقات  العنوان

 الدول األخرى.

 

 د45 المدة

  

 
الكفاءة 

 الختامية

يعبر عن اعتزازه بمكانة الدولة الجزائرية الحديثة في 
منطقة البحر األبيض المتوسط  بعد ربط العالقة بين 

 صناعة  السفن و قوة األسطول البحري الجزائري.
 

مركبات 

 الكفاءة

ة الجزائرية يكتب فقرة يبين فيها مظاهر قوة الدول
 في العهد العثماني.

الهدف 

 التعلمي

عالقات الجزائر  للتعرف علىعتماد سندات ا
 الخارجية 

 

 المراحل
 

 الوضعية التعليمية التعلمية

 

 مؤشرات التقويم
 

وضعية 
 االنطالق 

الموقف يذكر  . ، اذكر موقفا لذلك بالصداقة و التعاون  بالعثمانيناتسمت عالقات الجزائر 
  ناسب.الم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بناء 
 التعلّمات

: تهما مناقش 02 و01 ينقراءة السند ـ  
 

 
 

بم اتسمت العالقة الجزائرية 
 االسبانية؟و لماذا؟

 ماذا تمثل الوثيقة؟
 

: تهاو مناقش 05و04و 03 ينقراءة السند  

 
 

ر ماهي التسهيالت التي قدمتها الجزائ  الفرنسية؟-بم تميزت العالقة الجزائرية -
 لبعض الدول ؟و لماذا؟

 

فيم تمثلت االمتيازات 
التي منحتها الجزائر 

 لفرنسا؟

 

 ن طريق المناقشة و الحوار يستنتج التالميذ مايلي :ع

 

 
 
 
 
 

 ـ يقرأ الّسندات.
 
 
 

 ـ يتعرف على
المدن التي 

أسسها 
 الفاتحون

 
 
 
يتعرف على ـ 

عالقة الجزائر 
 بالدولة العثمانية 

 لماتي:تع قومأ التقويم 
 إلى إقامة عالقات مع الجزائر؟ األوروبيةكيف تفسر سعي الكثير من الدول 

 

ـ يعزز تعلماته 
عالقة حول 

بالدول الجزائر 
  األخرى.

                             



تدائية : مداحي سعيد المدرسة االب تيسمسيلت    بلقاسم بدور :األستاذ 

02:الدرس          01: الوضعية           03:الميدان            03: المقطع  
 

 السكان و البيئة   الميدان

 جغرافيا  النشاط

 أدمج تعلماتي. العنوان

 د45 المدة

  

 
الكفاءة 

 الختامية

يقترح إجراءات  للتصرف أمام المخاطر 
الكبرى في المحيط القريب منه  بعد 

 الكشف عن حجم الخسائر التي تخلفها.
 

مركبات 

 الكفاءة

  يتعرف على المحميات الطبيعية في
 الجزائر 

 يئة يساهم بسلوكه في حماية الب
 المحيطة.

الهدف 

 التعلمي 

 .ينجز األنشطة و يوظف المكتسبات 
 

 

 المراحل
 

 الوضعية التعليمية التعلمية

 

 التقويممؤشرات 
 

وضعية 
 االنطالق 

  عناوين الدروس.يذكر ـ   المخاطر الكبرى( –التذكير بدروس الميدان )المحميات ـ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بناء 
 التعلّمات

.126ـ فتح الكتاب ص   
السندات. قراءة -  
اإلجابة الفردية . -  
 

 )يمكن انجازه جماعيا(:01النشاط 
 تتضمن الالفتة شعارا للمحافظة على البيئة. -
 اقترح ثالثة شعارات مماثلة للمحافظة على البيئة. -
 

 

:02النشاط   

 اختر واحدا من التواريخ  الذي يناسب بيئتك و حرر فقرة حوله .

 

:03النشاط   

 حميات طبيعية في الجزائر .اذكر ثالث م

 

 
 

مالحظة  -
 السندات.

 انجاز األنشطة . -
 
 
 
 

 .اقتراح شعارات  -
 
 
 
 
 

 
 
 
 

يحرر فقرة حول يوم 
 مناسب لبيئته.

 
 
 
 
 
 
 

محميات طبيعية   3يذكر 
 في الجزائر .

 (30التصحيح يكون في الحصة المقبلة األسبوع) -



تدائية : مداحي سعيد المدرسة االب تيسمسيلت    بلقاسم بدور :األستاذ 

18:الدرس              01: الوضعية         03:الميدان          03: المقطع   
 الحياة المدنية  الميدان
 تربية مدنية النشاط
  الدرس

   أقوم تعلماتي

  1 الحصة
د45 المدة  

 
الكفاءة 
بعد التعــرّف على المؤّسسات التعليمية ،يبيّن  الختامية

 أهّميتها ودورها في تعليم  وتثقيف المواطن.
مركبات 
االبتدائية )مية  ييعرف المؤّسسات التعل  الكفاءة

 والمتوسطة والثانوية (
التعليمية يستغّل نصّا مالئما إلبراز دور المؤّسسة 

  في التعليم  وتثقيف المواطن
الهدف 
 ينجز األنشطة بتوظيف الموارد المدروسة.  التعلمي 

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يتذكر الوحدات 
 التعليمية.

 الملكية ( -ير بوحدات الميدان )المؤسسات التعليميةالتذك
-  

مرحلة 
 االنطالق

 يقرأ. -
 يفهم. -
  .ينجز -

 38انجاز النشاطات  من كتاب التلميذ ص
 :01النشاط 

 
 :02النشاط  -
 

 
 :03النشاط  -

 
 :04النشاط  -

 
 

مرحلة بناء 
 التعلمات

 (30التصحيح يكون في األسبوع الموالي)



تدائية : مداحي سعيد المدرسة االب تيسمسيلت    بلقاسم بدور :األستاذ 

 68:الدرس                                           28: األسبوع               04:  المقطع
 

 الفضاء و الهندسة الميدان

 

 رياضيات النشاط

 (3المجسمات) العنوان

 د90 المدة

 1/2 الحصة

 
الكفاءة 

 الختامية

يحّل مشكالت متعلّقة بوصف أو تعيين مسار أو 

موقع في الفضاء، أو على مخطّط أو تصميم أو 
يطة،ووصف أو تمثيل أو نقل شكل فيزيائي أو خر

مرسوم باالعتماد على خواّص هندسية )مقارنة 
األطوال، واالستقامية، التعامد، لتوازي، 

التناظر(،واستعمال المصطلحات المناسبة 
 وتعبير سليم.

مركبة 

 الكفاءة

يستعمل خواص هندسية ومصطلحات مناسبة  •

لوصف أو نقل أو تمثيل بعض المجسمات 

ألشكال أو تعيين موقع أو مسار في الفضاء أو وا
 على مخطط أو تصميم.

 

الهدف 

 التعلمي 

 نشر مكعب و متوازي المستطيالت.

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

كتابة العدد على 

 األلواح.

 (الحساب الذهني :1

 جد النتيجة(و التلميذ ي يملي المعلم مفكوك عدد.تشكيل عدد طبيعي )

مرحلة 

االنطال

 ق

 

 

 

 

 

تصديق  -
وتنظيم 

التعلمات 
الجديدة و 

تحقيق 
االنسجام 

في 
 .المعارف

 

 

يشارك  -
في 

استنتاج 
 القاعدة.

 أكتشف:)2
  واالكتشافمرحلة البحث  -

 109صالمدونة على كتاب الرياضيات  ات عرض الوضعي-1
 قراءات فردية .قراءة الوضعية من طرف المعلم.تليها  -

 ة والتبادل:المناقش -
 نقل الشكلين. -
 تسمية الشكلين. -
 تلوين الوجوه المتقابلة. -
 :الحوصلة التأسيس -

، ُمَربََّعات   6 تُوَجدُ  ُمَكعَّب   نَْشرِ  فِي  الُمْسَتِطيالت ُمَتَواِزي نَْشرِ  وفِي ُمَتطَابَِقة 
 مستطيالت متطابقة مثنى مثنى. 6 تُوَجدُ 

 :نجز (أ3.

 فرديا  1حل الوضعية 
 لتصميمين.يكمل نشر ا

 
 :(تعلمت 4 

، ُمَربََّعات   6 تُوَجدُ  ُمَكعَّب   نَْشرِ  فِي وكل حرف هو ضلع مشترك بين  ُمَتطَابَِقة 
 وجهين .

 ،مستطيالت متطابقة مثنى مثنى 6 تُوَجدُ  الُمْسَتِطيالت ُمَتَواِزي نَْشرِ  وفِي
 وكل حرف هو ضلع مشترك بين وجهين .

مرحلة 

بناء 

التعلما

 ت

ين ينجز التمار
 فرديا

يشارك في 
التصحيح 

 الجماعي 

 أتمرن   -
 73 التمارين ص 2حل  -

  
 

 

 التدريب

 و
 االستثمار



تدائية : مداحي سعيد المدرسة االب تيسمسيلت    بلقاسم بدور :األستاذ 

69:الدرس                                  28: األسبوع                                   04:  المقطع  

 

 الحسابية  األعداد الميدان

 

 رياضيات النشاط

 (1رية)األعداد العش العنوان

 د90 المدة

 1/2 الحصة

 
الكفاءة 

 الختامية

يحل مشكالت بتجنيد معارفه المتعلقة األعداد 
)قراءة وكتابة، مقارنة  100000الطبيعية األصغر من

وترتيب، العالقات بينها واستعمال المعلومات 
الموجودة في كتابتها( والعمليات عليها )الجمع، 

راءات الطرح، الضرب، القسمة باستعمال إج
  شخصية( والحساب بنوعيه )آلي ومتمعن فيه(.

مركبة 

يضع  سيرورة  شخصية للحساب بنوعيه )آلي  • الكفاءة
ومتمعن فيه( ويضع عمليات جمع وطرح وضرب 

 األعداد الطبيعية، ويحل مشكالت جمعية وضربية.
 
الهدف 

 التعلمي 

االنتقال من الكتابية الكسرية إلى 
 الكتابة العشرية 

ويمالتق  المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح 

 اسم المضلعيكتب 

  على األلواح.

  (الحساب الذهني :1

 كشف مضلعات) يذكر المعلم وصف مضلع و التالميذ يكتبون اسمه(
مرحلة 

 االنطالق

 

 

 

 

 

تصديق وتنظيم  -
التعلمات الجديدة 

و تحقيق 
االنسجام في 

 .المعارف
 

 

يشارك في  -
استنتاج 

 عدة.القا

 أكتشف:)2
 
  واالكتشافمرحلة البحث  -

 108صالمدونة على كتاب الرياضيات  ات عرض الوضعي-1
 قراءة الوضعية من طرف المعلم. -
 قراءات فردية . -
 

 المناقشة والتبادل:
 عمل فردي يليه عمل ثنائي -

 كتابة الكسور على الجدول. -
 .تحويل الكسور إلى أعداد عشرية  -

 
 
 الحوصلة والتأسيس: -

 كتابة الكسر العشري على شكل عدد عشري. يمكن
 
 
 :نجز (أ3

 ينجز التمرين فرديا.

 
 
 
 :(تعلمت 4

 أعبر  على عدد عشرية بالكتابة الكسرية أو بالفاصلة.

 

مرحلة 

بناء 

 التعلمات

ينجز التمارين  -
 فرديا

يشارك في  -
التصحيح 

 الجماعي 

 74حل التمارين ص أتمرن  و أبحث  -
 لى حصر االعداد العشرية التمارين المقترحة تهدف إ

ولهذا أقترح تغييرها بتمارين أخرى تحقق  الهدف التعلمي 
 للحصة .

 
 

 التدريب

 و

االستثما

 ر



تدائية : مداحي سعيد المدرسة االب تيسمسيلت    بلقاسم بدور :األستاذ 

 70:الدرس                           28: األسبوع                             04:  المقطع
 

 األعداد و الحساب  الميدان

 

 رياضيات النشاط

 (2ت )حل مشكال العنوان

 د90 المدة

 1/2 الحصة

 
الكفاءة 

 الختامية

يحل مشكالت بتجنيد معارفه المتعلقة األعداد 
)قراءة وكتابة، مقارنة  100000الطبيعية األصغر من

وترتيب، العالقات بينها واستعمال المعلومات 
الموجودة في كتابتها( والعمليات عليها )الجمع، 

اءات الطرح، الضرب، القسمة باستعمال إجر
  شخصية( والحساب بنوعيه )آلي ومتمعن فيه(.

مركبة 

يضع  سيرورة  شخصية للحساب بنوعيه )آلي  • الكفاءة
ومتمعن فيه( ويضع عمليات جمع وطرح وضرب 

 األعداد الطبيعية، ويحل مشكالت جمعية وضربية.
 
الهدف 

 التعلمي 

 حل مشكالت تناسبية .

لمقترحالوضعيات التعلمية والنشاط ا التقويم  المراحل 

النتيجة على يكتب 

  األلواح.

  (الحساب الذهني :1
 كتابة عدد طبيعي انطالقا من تفكيكه .

 

مرحلة 

 االنطالق

 

 

 

 

 

تصديق  -
وتنظيم 

التعلمات 
الجديدة و 

تحقيق 
االنسجام 

في 
 .المعارف

 

 

يشارك  -
في 

استنتاج 
 القاعدة.

 أكتشف:)2
 

  واالكتشافمرحلة البحث  -
 109صالمدونة على كتاب الرياضيات  ات عرض الوضعي-1
 قراءة الوضعية من طرف المعلم. -
 قراءات فردية . -

 المناقشة والتبادل: -
 سيارات . 4البحث عن كتلة سيارة واحدة  ثم  -
 .سيارات  4البحث عن كتلة سيارة واحدة  ثم  -

 :التأسيسالحوصلة و 
 .أعداد يمكنني حساب العدد الرابع 3في وضعية تناسبية انطالقا من  -
 :نجز (أ3

 ينجز األنشطة فرديا .

 
 

 :(تعلمت 4

أعداد يمكنني حساب العدد الرابع  3في وضعية تناسبية انطالقا من  -
 باستعمال الطريقة الثالثية.

مرحلة 

بناء 

 التعلمات

ينجز التمارين 
 فرديا

يشارك في 
التصحيح 

 الجماعي 

 
 65 حل التمارين ص أتمرن  و أبحث 

   
 

 

 التدريب

 و

ستثماراال  

 



تدائية : مداحي سعيد المدرسة االب تيسمسيلت    بلقاسم بدور :األستاذ 

  
 الهيكلة والبناء الميدان

 تربية بدنية  النشاط

  اللعب الجماعي. الموضوع

  

د 60 المدة  

1/2 الحصة  

 
الكفاءة 

 الختامية

 

 يستثمر فضاء الممارسة بما
 يتماشى ونوعية النشاط

مركبات 

 الكفاءة

  المساهمة مع زمالئه في الدفاع والهجوم

الهدف 

 التعلمي 

فردية في الهجوم والدفاع القيام بعمليات  

لتقويما  المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح 

يحافظ على  -
الموقع ضمن 

 المجموعة 

 د(10وضعية األولى)
 األستاذيقودها قائد الفوج في فرقته تحت إشراف تسخين عام: •
 : حركات المرونة من اجل تحسين االستعداد البدني تسخين خاص •

مرحلة 

 التهيئة 

 

-  

 د(:20) ولىالوضعية األ
 .لعبة التمريرات الخمسة 

. 
 العبين ينتقلون في فضاء محدود. 6من  انمكون فريقان -
 .تمريرات 5عند إشارة األستاذ يحاول كل فريق تحقيق  -
 تمريرات يسجل نقطة. 5الفريق الذي يحقق  -

 نقاط. 5الفريق الفائز من تحصل على  -
 

 د(:20) نيةالوضعية الثا
 

 وم و الدفاع لعبة الهج
 

 

ة 
حل
ر
م
ال

ة
سي

سا
أل
ا

 
 

 يسجل سلوك المتعلم 
بعض الحاالت  إبراز

اللعب : أثناءالتصرفية   
/ التسرع/  كاألنانية

......وضعية الذراعين  

 د(:10الوضعيةالرابعة   )  ▪
 قد تكون بلعبة هادئة أو بحوصلة ما جاء في الحصة ▪
 تعلن فيها النتائج ان كانت هناك العاب تنافسية ▪
 ناصر القسم على حسب الفرق .جمع ع ▪
 كل قائد يدلي بمالحظاته. ▪
 .األستاذإعطاء توجيهات من طرف  ▪
 األستاذمناقشة جماعية بين التالميذ و  ▪

وء
د
ه
ال
ى 
إل
ع 
و
ج
ر
ال

 

 

 

 
 

 :تربية موسيقيةالنشاط
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 30-28: األسبوع   01/02: الحصة               15: المذكرة: اآلالت الموسيقية    .              العنوان
 :الكفاءة الختامية

 يستمع إلى التشكيالت و المجموعات الموسيقية قصد التعرف على أنواع اآلالت التي تستعملها.  -
يؤدي مجموعة من األغاني التربوية، اعتمادا على إمكاناته الصوتية باستعمال تقنيات الصوت  -

 الواحد.
 :الهدف التعلمي  

 التعرف على صوت آلة الناي. -
 أداء سليما. عمي منصور أداء أنشودة -

 التقويم الوضعية التعلمية و النشاط المقترح الوضعيات 

وضعية 
 اإلنطالق  

 الموسيقية  اآلالتاذكر أنواع 
يذكر أنواع 

 اآلالت الموسيقية 

بناء 
 التعلمات

 

التذوق 
الموسيقي 
 واالستماع

اآلالت اإليقاعية يتعرف انطالقا من االستماع إلى نماذج من أصوات 
 .  آلة النايلى ع

، وهو  القصب يصنع الناي من نبات  .نفخيةآلة موسيقية  الناي
 .عبارة عن قصبة جوفاء، مفتوحة الطرفين

 يستمع  -
التعرف على  -

 الدف .  

التدريب و 
 االستثمار 

األغنية 
التربوية 
 والنشيد

 " على الّسبورة   عمي منصور تدوين أنشودة "
 عمي منصور النجار

  جارعمي منصور الن

 يضحك في يده المنشار

  يعمل يعمل وهو يغني

  أشعارفي فمه دوما 

 قلت لعمي عندي لعبة

 اصنع لي بيتا للعبة

  هز الراس الراس وقال

  األطفال أهوى أهوى انأ

 بعد قليل عدت إليه

  حلو بين يديه شيء

  سواه عمي منصور

 أحلى من بيت العصفور
 قراءته من الطرفين)األستاذ و المتعلم(

 لحينه باالعتماد على الشريط .ت
 ترديد المقطع فرادى و جماعيا.

 .  األولتحفيظ الجزء 

  عمي منصور النجار

 يضحك في يده المنشار

  يعمل يعمل وهو يغني

  أشعارفي فمه دوما 

 قلت لعمي عندي لعبة

  اصنع لي بيتا للعبة

يؤدي أداء  -

 منسجما للمقطع.

 



 والية : تيسمسيلت المدرسة االبتدائية : مداحي سعيد  األستاذ: بلقاسم بدور 

 .الرحالت و األسفار : المقطع

 

 

  

 . و التعبير الشفوي  فهم المنطوق: الميدان

  حكايات في حقيبتي. –جولة في بالدي النص المنطوق: 

 ظروف المكان .التعبير الشفوي :

 الكفاءة الختامية:

 النمط الوصفي ويتجاوب معها.يفهم خطابات منطوقة مختلفة األنماط، ال سيما  -

  متنوعـة يصف شيئا انطالقا من سندات -
 
ي وضعيات تواصلية دال

 
 . ةف

  :  مركبات  الكفاءة

  يقيّم مضمون النّص المنطوقو يحلّل معالم الوضعية التواصليةو  يتفاعل مع النّص المنطوق و  يرّد استجابة لما يسمع

 يتواصل مع الغير ويفهم حديثه ويقدم ذاته ويعبر عنها و 

 :   مؤشر الكفاءة

 .حسن االستماع،فهم المعنى العام للمنطوق -

   .يجيب عن أسئلة تستهدف المعنيين الظاهري والضمني -

 المراحل النشاط الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم
نواني يذكر التالميذ ع

 النصين.

صحراؤنا  –جمال بالدي 

 الجميلة

 خالل األسابيع الماضية من يذكرنا بعناوينها؟ نصين قرأت عليكم 

مرحلة 

 االنطالق

يستمع إلى النص 

 ويبدي اهتماما

ينتج جمال بسيطة 

تترجم المعنى العام 

 .للنص

  

 (صحراؤنا الجميلة  –جمال بالدي ) النصيناستذكار  (1
من طرف المعلم وأثناء ذلك يجب التواصل البصري  النصوصقراء 

بينه وبين متعلميه مع االستعانة باألداء الحس حركي والقرائن 

 اللغوية والغير لغوية.

         

فهم 

 المنطوق

 

 

 

 

 

 

 

مرحلة 

بناء 

 التعلمات

 

يدمج الصيغ   -

في وضعيات 

 تواصلية .

 
 للوحدتين استغالل الصيغ المدروسة 

 حول .... –تحت  –غربا  –شرقا  –جنوبا  –شماال  -

 

التعبير 

 الشفوي 

يتعرف على الدليل 

 السياحي.

 

 التعرف على المشروع و الوسائل الالزمة النجازه -

 (139يقرأ النص )ص  -

-  
  ماذا سينجز التالميذ ؟ -

أنجز 

 مشروعي 

 

استثمار 

 المكتسبات

 

 

 01/02 :الحصة      د90:  المدة



 والية : تيسمسيلت المدرسة االبتدائية : مداحي سعيد  األستاذ: بلقاسم بدور 

 .: الرحالت و األسفارالمقطع

 

 

  

 فهم المكتوب: الميدان

 حكايات في حقيبتي . –جمال بالدي : المكتوبالنص 

، تتكـّون من الكفاءة الختامية: ي
كت   عىل النمط الوصف 

ين كلمة أغلبها إىل  ثمانينيقرأ نصوصا مختلفـة األنماط، مع التر مائة وعشر

 مشكـولة، قراءة سليمة ويفهمها. 

  :  مركبات  الكفاءة

 ويعيد بناء المعلومات الواردة في النص المكتوب  ما يقرأ يفهم*
 يستعمل المعلومات الواردة في النص المكتوب*
 . النص المكتوب مضمون يقيّميستعمل إستراتيجية القراءة و *

 :   مؤشر الكفاءة

م بقواعد القراءة الصامتة؛ - وط القراءة الجهرية او  يلتر  م شر سلةيحتر م عالمات و  ؛لمستر  الوقف؛يحتر
ف قواعد اللغة المكتسبة.  -

 
  يوظ

 المراحل النشاط الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم
يذكر التالميذ عناوين 

 :النصوص

 جمال بالدي 

 حكايات في حقيبتي . 

 خالل األسابيع الماضية من يذكرنا بعناوينها؟  نصين قرأنا 

مرحلة 

 االنطالق

يستمع إلى النص 

 اهتماماويبدي 

ينتج جمال بسيطة 

تترجم المعنى العام 

 .للنص

   

اإلجابة عن  -

أسئلة فهم 

 المكتوب

 حكايات في حقيبتي . –جمال بالدي ) النصين استرجاع(1
من طرف المعلم وأثناء ذلك يجب التواصل البصري  ينالنصة قراء 

بينه وبين متعلميه مع االستعانة باألداء الحس حركي والقرائن 

 اللغوية والغير لغوية.

            

 القراءة 

 

 

 

 

 

 

 

مرحلة 

بناء 

 التعلمات

 

يدمج الصيغ   -

في وضعيات 

 تواصلية .

 (أقيم تعلماتي: 2
 (94و  90للوحدتين ص كتوب اإلجابة عن أسئلة فهم الم

      

القواعد 

النحوية و 

الصرفية 

و 

  االمالئية 

 ينجز الدليل السياحي

 

 التعرف على المشروع و الوسائل الالزمة النجازه -

 (139يقرأ النص )ص  -

-  
-   

أنجز 

 مشروعي 

 

استثمار 

 المكتسبات

 

 03/04 :الحصة      د90:  المدة
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 : الرحالت و األسفار.المقطع

 

 

  

  - فهم المكتوب: الميدان

 حكايات في حقيبتي- جمال بالدي : المكتوبالنص 

  :  مركبات  الكفاءة

 ويعيد بناء المعلومات الواردة في النص المكتوب  يفهم ما يقرأ*
 يستعمل المعلومات الواردة في النص المكتوب*
 . النص المكتوب مضمون يقيّمو  *

 :   مؤشر الكفاءة

ف قواعد  -
 
  اللغة المكتسبة. يوظ

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم
يذكر التالميذ 

 :النصوصعناوين 

 جمال بالدي 

حكايات في حقيبتي  

. 

 خالل األسابيع الماضية من يذكرنا بعناوينها؟ قرأنا نصين  

مرحلة 

 االنطالق

 

 

يشارك في 

عن  اإلجابة

 المهمات.

 

 األجوبةيقارن 

بتصورتها 

 .األولية

 الوضعية االنطالقية األم: (1

 قراءة الوضعية -

-  
   االجابة عن المهمات. -

-           
 

 

 

 

 

 

 

 

مرحلة 

بناء 

 التعلمات

 

ينجز دليال 

 سياحيا.

 

 أنجز مشروعي:(3

 متابعة انجاز المشروع. -

 

استثمار 

 المكتسبات

 

 

 

 05 :الحصة      د45:  المدة



 والية : تيسمسيلت المدرسة االبتدائية : مداحي سعيد  األستاذ: بلقاسم بدور 

 .: الرحالت و األسفارالمقطع

 

 

 

  

 : إدماج النشاط

  شاطئ العوانة.: العنوان 

 :   الكفاءة ات مؤشر

 تجنيد الموارد وتحويلها.  -
 توظيف المكتسبات . 

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يذكر التالميذ 

  أسماء المدن.
 الوادي. -تمنراست -بم سميت المدن التالية : تيميمون

مرحلة 

 االنطالق

   

ينجز 

الوضعية 

على كراس 

 القسم .

           

 137حل الوضعية االدماجية ص  من كتاب التلميذ  ص

 ) الوضعية معدلة من طرف أحد األساتذة(

 

 
 

 

 

مرحلة 

بناء 

 التعلمات

 

 

 

 

 07/06 :الحصة      د90:  المدة



 والية : تيسمسيلت المدرسة االبتدائية : مداحي سعيد  األستاذ: بلقاسم بدور 

 .اإلنسانية: القيم المقطع

 

 

 

 

 

 المكتوب: فهم الميدان

 :   محفوظات.   النشاط

                                                           الواحة : الوحدة

  :  مركبات  الكفاءة

 ويعيد بناء المعلومات الواردة في النص المكتوب ،يستعمل المعلومات الواردة في النص المكتوب  *يفهم ما يقرأ

 .يقيّم مضمون النص المكتوب*يستعمل إستراتيجية القراءة و 

 :   الكفاءة اتمؤشر

 يؤّدي المحفوظات أداء معبـّرا. -

 يتفاعل مع معاني النص الشعري . -

 

 التقويم وضعيات و أنشطة التعلم مراحل الحصة

مرحلة 
 االنطالق

  يذكر أهم المناطق . ؟  المناطق الصحراوية  مميزات اذكر  

ت
ما

عل
لت
 ا
اء

بن
 

 مرحلة التقديم و شرح المعنى االجمالي 

يكشف االستاذ عن نص المقطوعة مكتوبة بشكل جميل وواضح الضفاء الجانب 

 الجمالي عليها .

 
 

 قراءة صامتة قراءة التالميذ للمحفوظة
 طرح سؤال حول فهم المعنى العام للمحفوظة : 

 عم تتحدث المحفوظة؟
 والى ماذا تدعونا ؟

قراءة المحفوظة من طرف المعلم قراءة واضحة تتخللها اإليماءات لتقريب 
 المعنى 

 مراجعة معاني أبيات المحفوظة بأسئلة لقياس الفهم 
 قراءة التالميذ للمحفوظة قراءات فردية . -

 تحفيظ المحفوظة عن طريق المحو التدريجي .

 يكتشف المحفوظة 
 

 ينصت إلى قراءة األستاذ 
 

 إلجمالييدرك المعنى ا
 

 يجيب عن أسئلة الفهم .
 

يقرأ المحفوظة قراءة 
 سليمة

 
 أداءالمحفوظة  ييؤد 

 سليما 

 االستثمار

 حفظ و أداء المحفوظة أداء معبرا عن معانيها  -
المحفوظة أداء  ييؤد

 سليما 

 

 دقيقة      45:  المدة 08:الحصة



 والية : تيسمسيلت المدرسة االبتدائية : مداحي سعيد  األستاذ: بلقاسم بدور 

 .األسفار: الرحالت و المقطع

 

 

 

 

 إنتاج كتابي  -المكتوبفهم : الميدان

 تعبير  كتابي   -إدماج: النشاط

 الكفاءة الختامية:

، تتكـّون من  ي
كت   عىل النمط الوصف 

ين كلمة أغلبها إىل  ثمانينيقرأ نصوصا مختلفـة األنماط، مع التر مائة وعشر
 مشكـولة، قراءة سليمة ويفهمها. 

ي  ، سيما األنماطمختلفة ينتج كتابة نصوصا من ستة إىل ثمانية أسطر 
ي وضعيات تواصلية دالة ،النمط الوصف 

 
 . ف

  :  مركبات  الكفاءة

 ويعيد بناء المعلومات الواردة في النص المكتوب  يفهم ما يقرأ*
 يستعمل المعلومات الواردة في النص المكتوب*
 . النص المكتوب مضمون يقيّم *

 :   الكفاءة اتمؤشر

 تجنيد الموارد وتحويلها.   -
 المكتسبات . توظيف  -
 يكتشف األخطاء و يصححها.  -

 

 المراحل النشاط الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

وان يذكر التالميذ عن

 النص
 (على شاطئ العوانة) اإلدماجالتذكير بعنوان نص 

مرحلة 

 االنطالق

يكتشف  -

 أخطاؤه 

يصحح  -

 أخطاؤه

   :االدماج(1

    
 بعد تصحيح  انتاجات التالميذ خارج الصف. -

 التصحيح الجماعي على السبورة. -

   التصحيح الفردي على الكراسات أو األوراق. -

 االدماج

 

مرحلة 

بناء 

 التعلمات

 

 يكتشف أخطاؤه  -

 يصحح أخطاؤه-

 : أنتج كتابيا (2

 
 بعد تصحيح  انتاجات التالميذ خارج الصف. -

 الطرائق التالية .وفق إحدى التصحيح  -

 طريقة الخطأ و الصواب. -(1

 إنتاج نص  جماعيا. -(2

 تصحيح جماعي إلنتاج أحد التالميذ.-(3

  التصحيح الفردي على الكراسات أو األوراق. -

االنتاج 

   الكتابي 

 حيااينجز دليال سي

 

 (أنجزمشروعي :3 

 تقويم المشروع . -
  المشروع

استثمار 

 المكتسبات

 

 10/09 :الحصة      د90:  المدة
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